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Вовед 
 

Медиумите имаат централна улога во создавањето, одржувањето и развивањето на 
националниот и културниот идентитет на македонскиот народ и на етничките задници кои живеат 
во Република Македонија. Медиумите на етничките заедници се медиуми кои се обраќаат на дел 
од публиката која припаѓа на некоја немнозинска етничка заедница, чии содржини се произведени 
од таа заедница и се од посебен интерес за неа.  

Во сите релевантни документи на европската медиумска политика, прашањето на 
медиумскиот плурализам и содржинската разновидност се  нагласува како централен аспект на 
остварувањето на правото на информирање и слободата на изразување, гарантирани со членот 10 
од Европската конвенција за човековите права. Медиумскиот плурализам има различни димензии, 
од кои една е обезбедување културен плурализам во медиумите. Оваа димензија е поврзана со 
правичното претставување и изразување (пасивен и активен пристап) на различните културни 
и општествени групи во медиумите, вклучувајќи ги и етничките, јазичните и националните 
малцинства. Културниот плурализам во медиумската сфера би бил загрозен доколку различните 
културни и јазични групи немаат пристап до медиумите или доколку недоволно се претставени во 
медиумските содржини. Ризично за културниот плурализам е и доколку во медиумскиот сектор 
нема доволно кадар од различните културни групи и ако не постојат доволно непрофитни медиуми 
наменети за малцинските групи.

Во Република Македонија постои долгогодишна традиција во функционирањето на медиумите 
на јазиците на етничките заедници. Најпрвин, во рамките на сферата на јавната радиодифузија, 
а по осамостојувањето во 1990-тите години и во делот на комерцијалните медиуми, почнаа да се 
појавуваат радија, телевизии, печатени и онлајн медиуми на различните етнички заедници кои 
живеат во Македонија. Вниманието на Советот на Европа и на другите меѓународни организации во 
последнава деценија сѐ повеќе се свртува кон медиумите на заедницата (community media), односно 
кон, т.н. непрофитен медиумски сектор кој е особено значаен за општествената кохезија, граѓанството 
и вклучувањето на различните етнички групи и заедници во демократските општествени процеси. Со 
усвојувањето на Законот за радиодифузната дејност од 2005 година, и во Македонија се создаде мож-
ност за нови форми на медиумско изразување на потребите на етничките заедници и на другите оп-
штествени и културни групи во земјата – на програмите на непрофитните радиодифузери. 

Оваа анализа е обид да се опише состојбата со радиодифузните и печатените медиуми на 
етничките заедници во Република Македонија, условите во кои тие ги создаваат содржините и 
влијанието на регулаторната политика врз нивното работење. Темата поврзана со потребите за 
информирање, образование и забава на мајчиниот јазик на немнозинските заедници не е прашање 
кое може да се разгледува само од аспект на историскиот развој или од гледна точка на квантите-
тот, односно на бројот на медиуми на одделните заедници. За да се добие целосна слика, мора да 
се земе предвид и прашањето на квалитетот, разновидноста и видот на програмите што се емиту-
ваат, односно содржините што се објавуваат во медиумите. 

Анализата има за цел да се осврне на овие прашања, но и на проблемите на  економска одр-
жливост на медиумите на заедниците, на сегментирањето на публиката според јазичните префе-
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ренци, законската рамка и регулаторната политика која треба да го стимулира нивниот развој, 
продукциско-техничките и кадровските проблеми, и др. За да се согледаат сите овие прашања, беа 
анализирани низа документи и податоци и беа спроведени 20 длабински интервјуа со сопствени-
ци или уредници во медиуми, чии содржини се наменети за некоја од немнозинските етнички заед-
ници во Република Македонија.

Оваа анализа е трета во циклусот анализи што Македонскиот институт за медиуми и Висо-
ката школа за новинарство и  за односи со јавноста ги реализираа како дел од заедничкиот проект 
со Фондацијата Фридрих Еберт, во 2010 година. Проектот се состои од изработка на четири сеоп-
фатни анализи, фокусирани на различни актуелни прашања во медиумскиот сектор во Република 
Македонија кои, потоа, (ќе) се дистрибуираат до сите релевантни субјекти и до медиумите. 

Мотивот за оваа иницијатива беше фактот што недостасуваат аналитички и истражувачки 
зафати, со цел да се идентификуваат причините заради кои медиумскиот сектор во Република 
Македонија и новинарството се соочуваат со сериозни проблеми и да се дадат насоки и препора-
ки што ќе им помогнат како на надлежните тела за утврдување и имплементирање на медиумска-
та политика, така и на медиумската заедница. 

Во изработката на оваа анализа беа вклучени експерти од Македонскиот институт за медиу-
ми и професори од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста.

Скопје, јули 2011 година
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Резиме
Медиумите на јазиците на етничките заедниците во Република Македонија постојат и се не-

гуваат со децении. Нивниот развој бележи и успеси и падови. Со текот на годините се појавуваа го-
лем број весници, радија, телевизии, онлајн медиуми на: албански, турски, ромски, босански, српски 
и влашки јазик. Некои наоѓаа начин да функционираат, некои едвај преживуваа, а некои згаснаа.

На крајот од 2010 година, состојбата беше таква што најбројната етничка заедница во држа-
вава – албанската, има најмногу печатени и електронски медиуми, а помалубројните етнички заед-
ници се соочуваат со голем недостиг медиумски содржини на нивниот јазик. За задоволувањето на 
нивните основни потреби за информирање, образование или забава, законски е обврзан да се грижи 
јавниот сервис – Македонската радиотелевизија, со еден телевизиски и еден радиоканал. Времен-
ски доминантна е програмата на албански јазик, па онаа на турски, додека програмите на другите ет-
нички заедници се куси (седмично по еден и пол час телевизиска и по три и пол часа радиопрограма). 
Советот за радиодифузија во својата Анализа на програмите на МРТ1 забележал дека во програмите 
на јазиците на заедниците најмногу внимание се посветува на информативната и на забавната про-
грама, но и дека треба да се работи на нивниот квалитет. Покрај тоа, во целината на програмата на 
МРТ недостасуваат емисии произведени заеднички од сите редакции, што би можеле да придонесат 
за поголема општествена кохезија и за подобро меѓусебно разбирање на граѓаните на Македонија.

Кај комерцијалните медиуми, најмногу ги има оние на албански јазик, а медиумите на пома-
лите етнички заедници најчесто еми туваат програми на македонски и на јазикот на соодветната 
заедница. Наспроти голе миот број медиуми, она што е најзабележително кај приватниот  медиум-
ски сектор, со извесни исклучоци, е недостигот на квали тет на програмите.

Недостигот најмногу може да се забележи на локално ниво, по исчезнувањето на локалните јавни 
радија кои, традиционално, им се обраќаа на етничките зедници со програми за локалните збиднувања 
емитувани на нивниот јазик. На полето на радиоди фузијата се очекуваше дека непрофитното радио де-
лумно ќе ја пополни оваа празнина, но неговиот развој досега не тече според очекувањата. Од воведу-
вањето на непрофитниот сектор во 2005-тата година, се формираше само едно непрофитно радио со 
етнички предзнак – штипското Дост ФМ на турски јазик, кое по една година се откажа од дозволата. 

Податоците од мерењата на публиката покажуваат дека таа се сегментира според јазичните 
преференци и бариери. На пример, за албанската популација најпривлечни се содржините во вес-
ниците, радијата и телевизиите кои се на албански јазик, иако таа може да ги следи и содржините 
на македонски јазик. И обратно, македонската публика се определува првенствено за содржините 
на македонски јазик (а не и на: албански, турски, босански или ромски), заради јазичната бариера.  

Тешките економски услови во државата се одразуваат и врз работењето на медиумите. Ова, 
особено, се однесува на комерцијалната радиоди фузија каде постојат преголем број субјекти, што 
го раситнува рекламниот колач толку, што за некои од радијата и телевизиите – особено оние на 
помалубројните етнички заедници – остануваат малку пари од рекламирање. Во вакви услови, 
квали тетот на нивните програми е нешто на кое тие најмалку обрнуваат внимание.   

За да се подобри ваквата состојба, потребна е јасно дефинирана регулаторна политика и кон-

1  Совет за радиодифузија (2010) Анализа на програмите на МРТ. Скопје: Совет за радиодифузија. Достапно преку: http://www.
srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76&lang=mk

http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76&lang=mk
http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76&lang=mk
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кретен ангажман за нејзино спроведување. Регулаторната политика треба да се заложи за поддршка 
на овие медиуми, потпирајќи се врз европските доку мен ти и препораки, особено на Декларацијата 
за улогата на медиумите на заедницата во промовирањето на социјалната кохезија и интеркултур-
ниот дијалог на Советот на Европа, усвоена во февруари 2009 година.2 Потребно е таквата политика 
јасно да се дефинира и конзистентно да се спроведува преку Советот за радиодифузија, Агенцијата 
за остварување на правата на заедниците3 и преку други органи и тела во државата. Мошне важно е 
и самите етнички заедници да ја препознаат потребата од квалитетни медиуми на нивните јазици и 
тие самите да се вклучат во нивното основање и стабилно работење.

Медиумите на етничките заедници се соочуваат со хроничен недостиг на новинари и на 
друг кадар со соодветно високо обра зование. Иако во медиумите на албански јазик се забележу-
ва зголемување на бројот на професионалци со  нови нар ско обра зо вание стекнато на мајчин јазик, 
сепак голем проблем е што тие не се и практично оспособени за работа во медиум. Другите етнич-
ки заедници се соочуваат со уште поголеми проблеми во обезбедувањето соодветно оспособен 
медиумски кадар. Затоа, покрај унапредувањето на квалитетот на високото образование за но-
винари и друг медиумски кадар, неопходни се и натамошни вложувања и напори за континуира-
ни професионални обуки на активниот новинарски кадар и друг медиумски персонал од припад-
ниците на етничките заедници.   

1. Кус преглед на минатиот развој

Почетоците на програмите на јазиците на немнозинските заедници датираат уште од перио-
дот по Втората светска војна, т.е. од радиопрограмите на албански и на турски јазик, кои започнаа 
да се емитуваат во 1945 година, во рамките на јавниот радиодифузен сервис, денешната Македон-
ска радиотелевизија (МРТ). Покрај нив, денес работат и програмите на радио на: влашки, ромски, 
српски и босански јазик – последниве две како најнови почнаа со работа во 2003 година.

Телевизиската програма на албански јазик на МРТ, стартуваше во 1967 година. Денес, покрај 
неа, функционираат и програмите на: турски, ромски, влашки, српски и босански јазик. Последна-
ва е најмлада и е воведена во 2002 година. 

Треба да се истакне и податокот дека програмите на ромски јазик - и на телевизија и на ра-
дио, во рамките на МРТ – се меѓу првите кои почнале да се емитуваат во Европа. 

Комерцијалниот радиодифузен сектор беше целосно нере гулиран до усвојувањето на први-
от Закон за радиодифузната дејност во 1997 година. Дотогаш, во етерот се појавија околу 200 
радија и стотина телевизии. Законот овозможи легализација на голем број од самоникнатите при-
ватни медиуми – меѓу нив и значаен број на јазиците на етничките заедници. До крајот на 2005 го-
дина, т.е. до усвојувањето на вториот Закон за радиодифузната дејност, комерцијалните радија и 
телевизии функционираа врз основа на концесија, а со новиот Закон  беше воведен систем на до-
зволи, како и неколку други новости и измени значајни за медиумите на немнозинските јазици.

2  The Committee of Ministers of the Council of Europe (2009) Declaration of the Committee of Ministers on the role of community 
media in promoting social cohesion and intercultural dialogue. Достапно преку: 

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1409919  
3  Агенцијата за остварување на правата на заедниците е формирана во 2009 година со Законот за унапредување и заштита на 

правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија (Службен весник на РМ, бр. 
92/2008).  

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1409919
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Македонија, исто така, има традиција и во печатените изданија на јазиците на етничките за-
едници. Првото издание на весникот Флака е влазеримит (Оган на братството) на албански јазик, 
кој беше дел од изданијата на НИП Нова Македонија, излезе во април 1945 година. Оваа држав-
на издавачка куќа ги публикуваше и списанијата за деца на албански јазик Гзими и Фатоси, како 
и периодичното литературно стручно списа ние Јехона (Ехо). Во рамките на НИП Нова Македонија 
се издаваше и весникот на турски јазик, Бирлик (Единство), а турската редакција при НИП ги под-
готвуваше и детските списанија Севинч и Томорчук, како и списанието за општествени прашања и 
уметност, Сеслер. Издавачката куќа, исто така, имаше едиција на книги и издаваштво на литерату-
ра и белетристика на албански и турски јазик. Од Втората светска војна, па сѐ до распаѓањето на 
СФРЈ, во Македонија не се издаваа весници на јазиците на ромската и влашката етничка заедница, 
а на тогашниот српско-хрватски јазик пристигнуваа изданија од другите југословенски републики.   

Во периодот по осамостојувањето и воведувањето на пазарната економија, се почувствуваа 
и првите претприемачки обиди на етничките заедници за основање печатени медиуми на нивните 
јазици, иако ретки и, главно, неуспешни. За прв посериозен обид за печатено издание на јазиците 
на заедниците може да се смета весникот Феникс, на влашки јазик (во издание на Лигата на Вла-
сите во Македонија), кој почна да излегува во јануари 1992 година. Весникот се соочуваше со кон-
стантни финансиски проблеми, што резултираше со прекини во неговото редовно излегување кон 
крајот на 90-тите години од минатиот век. По испечатени 92 броја, прекина со излегување во 2008 
година. Прв приватен весник на турски јазик е неделникот Заман, франшиза на добро познатиот 
весник Заман од Турција, со свои изданија во 15-тина земји, кој во Македонија почна да излегува 
во март 1994 година. Оваа новинска куќа има и издание на албански јазик, кое сосема се разлику-
ва од она на турски јазик. Првиот приватен дневен весник на албански јазик Факти, излезе дури во 
1998 година. Во јануари 2001 година почна да излегува и Рома тајмс, кој се печатеше на македон-
ски и на англиски јазик, а дел од статиите излегуваа и на ромски јазик, но и овој весник и детските 
изданија Чирикли и Вило кои функционираа под негова капа, престанаа да излегуваат пред речиси 
три години. Од 2004, на македонскиот пазар се појави и неделникот на турски јазик Јени Балкан, на 
почетокот како заедничко издание за Косово и Македонија, кое се печатеше на Косово, а од 2006 
Јени Балкан печати свое посебно издание во Македонија.  

Развојот на медиумскиот пазар во Македонија во минатите две децении се карактеризира-
ше со неколку специфики: неразвиено економско опкружување и малку средства за огласување во 
медиумите; мошне раситнет медиумски пазар; постоење паралелни пазари засновани врз јазични 
бариери и преференци; ниско ниво на професионалност во радиодифузијата и слаб квалитет на 
програмските содржини; силно влијание на државата и политиката врз медиумскиот сектор и 
поврза ност на најголемите медиуми со моќни локални бизниси.

Овие карактеристики на медиумското опкружување имаа влијание и врз развојот на медиу-
мите на етничките заедници, особено на оние кои функционираа како дел од приватниот сектор. 
Со текот на годините се покажа дека комерцијалните медиуми на помалите етнички заедници беа 
најпогодени од негативното влијание на пазарните услови, бидејќи не можеа да привлечат доволно 
средства за огласување за да ги исплатат високите трошоци за работењето. До 2005 година, пого-
лем дел од комерцијалните радиодифузери на етничките заедници успеваа да функционираат бла-
годарение на финансиската поддршка што ја добиваа за продукција на програми од јавен интерес, 
врз основа на одредбите од Законот за радиодифузната дејност од 1997 година. По укинувањето на 
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можноста за ваква финансиска поддршка со новиот  Закон од 2005 година4, мошне брзо се покажа 
дека медиумите наменети за мали публики тешко можат да опстанат на пазарот5. 

Иако намерата на Законот за радиодифузната дејност, усвоен во 2005 година, беше да се 
создаде перспектива за развој на непро фитните медиуми, сепак, во изминатите пет години отсу-
ствуваше осмислена регулаторна политика и конкретни мерки за стимулирање на овој трет сек-
тор во радиодифузијата, чија основна карактеристика е да функционира врз непрофитна осно-
ва и да ги задоволува специфичните програмски потреби на мал дел од публиката. Непрофитно-
то радио во многу европски земји значајно придонесува за збогатување на медиумскиот плурали-
зам и за јазичната разновидност на содржините, бидејќи помалите етнички публики го препозна-
ле како начин за задоволување на своите културни, информативни или забавни потреби. Дел од 
комерцијалните радија кои во Македонија функционираа како медиуми на етнички заедници (згас-
натото Радио Черења од  Штип, Радио Тернипе од Прилеп и згаснатото Радио Атланта од Скопје), 
всушност програмски повеќе наликуваа на непрофитни, отколку на комерцијални медиуми. Ра-
дио Черења од Штип дури и беше членка на Светска асоцијација на радија на заедницата (АМАRC).        

Во ваквото медиумско опкружување, и печатените медиуми на јазиците на заедниците во по-
следниве две децении се соочуваа со сериозни финансиски, технички и кадровски проблеми, кои, 
честопати, резултираа со згаснување на изданијата. Последен таков случај е згаснувањето на не-
делникот Арена (дел од изданијата на весникот Коха), кој престана да излегува во јануари 2011 го-
дина, по, речиси, тригодишно постоење. Да потсетиме и на други примери на целосно згаснување 
на медиуми на заедниците, вклучувајќи ги тие на албански јазик: најстариот дневен весник Флака 
згасна во 2005 година, неколку години по приватизацијата; македонското издание на Коха Диторе 
замре по неколкумесечно излегување на македонскиот пазар; двојазичниот весник Глобал имаше 
краток живот во 2002 година; неделникот Лоби згасна кон средината на оваа деценија, одржувајќи 
го проформа само своето интернет издание, а дневниот весник на оваа компанија, кој почна да из-
легува пред изборите во 2002 година, згасна по само неколкумесечно постоење; Лајф радио пре-
стана да емитува содржини на албански јазик во 2006-тата година, иако неговата дозвола прет-
ходно предвидуваше емитување и на македонски и на албански јазик; неделникот Валута преста-
на да се печати по неколку броја во 2008 година; иста судбина имаше и политичкиот неделник На-
ционал, како и двојазичниот Монитор, регионален неделник кој излегуваше на македонски и ал-
бански јазик во Гостивар. Весниците Факти и Лајм неколкупати престануваа и повторно почнуваа 
да ги објавуваат своите изданија. Слична судбина доживеаја и печатени медиуми на другите етнич-
ки заедници, како што спомнавме погоре, од 2008 година наваму, на киосците во земјава не можат 
повеќе да се најдат: Рома тајмс и детските изданија на ромски, весникот Феникс на влашки, весни-
кот Бирлик на турски јазик и другите изданија кои ги публикуваше НИП Нова Македонија.   

Повеќето од приватните печатени медиуми на заедниците беа направени со пари на новина-
рите и со помош на донаторите, со скромен или, речиси, никаков придонес на бизнисот. Неколку го-

4  Оваа поддршка беше укината затоа што, како и во другите европски земји, средствата  требаше да се насочат кон јавниот 
радиодифузен сервис кој би распишувал јавен оглас за нова аудиовизуелна продукција произведена од независни продуценти. Во 
многу европски земји, ваква обврска им се наложува на јавните сервиси, за да се поттикне нова аудиовизуелна продукција (најмногу 
играна) од домашно, односно европско производство.  

5  Пример се ромските медиуми во Скопје, каде надоместокот за дозволата е меѓу највисоките, а ромската публика не е многу 
интересна за огласувачите. Ромските телевизиски станици во Скопје беа први ромски медиуми дури и во европски рамки, но поради 
силната конкуренција и условите на пазарот, се соочуваа со проблеми во работењето, што се одразува врз квалитетот на програмите. 
Единственото радио на ромски јазик на подрачјето на Скопје беше Радио Атланта, кое ја изгуби концесијата во 2001 година заради 
неплаќање на надо местокот.  
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дини по ред помагаше скромно и државата, преку средства од Буџетот, со кои се субвенционираа 
печатените изданија во Македонија за набавка на хартија и репроматеријали. Оваа практика, која 
честопати беше користена од владејачките гарнитури за притисок врз критички настроените ме-
диуми, беше критикувана од Асоцијацијата на печатени медиуми и медиумските експерти (Трпев-
ска, 2004). Власта прекина со доделување на овие средства во 2004 година, а најголема штета од 
оваа мерка претрпеа медиумите на етничките заедници. 

2. Медиумите на немнозинските заедници во регулативата

Со Уставот на Република Македонија (член 48), на припадниците на националностите им е 
загарантирано правото слободно да го изразуваат, негуваат и развиваат својот идентитет и наци-
оналните особености. Во членот 48 од Уставот се наведува дека државата ја гарантира заштитата 
на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на националностите и дека припадници-
те на националностите имаат право да основаат културни и уметнички институции, научни и други 
здруженија заради изразување, негување и развивање на својот идентитет.  

Во согласност со гарантираните уставни права, Законот за радиодифузната дејност, донесен во 
2005 година, содржи низа решенија кои директно или индиректно создаваат основа за работењето на 
радијата и телевизиите на немнозинските заедници. Така, за јавното радиодифузно претпријатие Маке-
донската радиотелевизија е пропи шано (член 117) дека ќе зрачи еден телевизиски и еден радио програм-
ски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, а кој е различен од македонскиот 
јазик, и на јазиците на другите немнозински јазици. Исто така, предвидено е МРТ да емитува и радиопро-
грами за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во странство. Вакви програми 
треба да се емитуваат и на  сателитските програмски сервиси – еден радио и еден телевизиски.

Што се однесува до комерцијалните радиодифузери, ако се наменети за немнозинска етнич-
ка заедница, тие ја емитуваат програмата на нејзиниот јазик (член 82). Овие радиодифузери ги ис-
полнуваат и законските обврски за негување на културната и јазичната посебност на етничката 
зедница за која се наменети, односно обврската за најмалку 30% дневна програма изворно созда-
дена на одреден јазик и за најмалку 30% вокално-инструментална музика на тој јазик (член 74). Кај 
Јавниот радиодифузен сервис ваквата обврска е поголема, и за радиото изнесува најмалку 40% 
програма изворно произведена на јазиците на немнозинските заедници и најмалку 45% од емиту-
ваната вокално-инструмен тална музика (член 124).

Законот ги третира и прашањата на титлувањето на програмите (член 83), на преводот на ре-
кламите и телешопинг спотовите (член 104), дури и на најавите за програмите на странски јазици 
кои не се преве дуваат (член 83) – сите тие треба да бидат емитувани на јазикот на заедницата за 
која е наменета програмата. 

Законот воведе и нов радиодифузен сектор, непрофитниот, и предвиде можност за 
трансформација на јавните радиодифузни претпријатија на локално ниво. Една од целите на 
воведувањето на непрофитниот сектор во регулативата беше да се овозможи и нов облик на 
задоволување на програмските потреби на малите етнички заедници, по примерот на другите ев-
ропски земји. Од друга страна, одредбите за трансформација на локалните јавни радиостаници 
беа формулирани со намера да овозможат успешно преобразување на овие радиодифузери од 
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медиуми кои ѝ служат на општинската власт (комерцијални или непрофитни), во медиуми кои ќе 
им служат на граѓаните, задоволувајќи ги нивните потреби за информации на локално ниво. Овие 
прашања заслужуваат поголемо внимание, и затоа во следните две точки посебно се анализирани.

3. Јавната локална радиодифузија – изгубено искуство

Законот за радиодифузната дејност од 2005 година го постави барањето за трансформација 
на локалните јавни радиодифузни претпријатија (член 173). Во Законот беа дадени опции дел од 
нив да продолжат да функционираат како регионални продукциски центри на МРТ, дел да станат 
трговски радиодифузни друштва, а дел да се претворат во непрофитни радиодифузни установи. 
Советот за радиодифузија во 2006 година донесе Одлука со која сите треба да се трансформира-
ат во трговски радиодифузни друштва. Долгата и сложена постапка за трансформација до декем-
ври 2010 година, успешно ја имаа завршено само неколку радија, некои воопшто не ја ни започнаа, 
а некои дури и престанаа да зрачат програма. 

Во контекст на оваа анализа, ова прашање е важно, бидејќи меѓу локалните јавни радија 
функционираа и седум кои зрачеа програми на јазиците на немнозинските заедници.6 Денес, од 
сите нив, програма емитува само уште Радио Тетово. 

Со неуспешниот обид за нивна трансформација, се изгубија медиуми кои на локалните заед-
ници, традиционално, им обезбедуваа локални информации, забава и образование, односно исчез-
на еден значаен сегмент од јазичниот плурализам во медиумите. Треба да се нагласи дека пред пе-
риодот на спроведување на трансформацијата, самите локални јавни радиодифузни претпријатија 
не покажаа волја и подготвеност да продолжат да работат како непрофитни радиодифузери, зара-
ди недоволното познавање и разбирање на улогата на непрофитниот радиодифузен сектор. Нив-
ната основна функција како локални медиуми (во минатото основани и финансирани од локал-
ната територијална заедница), беше да емитуваат програми од општ карактер (информации, об-
разование и забава), наменети за граѓаните кои живеат на подрачјето на кое емитуваа програ-
ма, така што трансфор мацијата во непрофитни радиодифузери се чинеше един стве ното логично 
продолжување на нивната функција на локален сервис на граѓаните. Друга причина за неуспехот 
на трансформацијата беше недоволната соработка со единиците на локалната самоуправа, со цел 
да се изнајде решение за финансирањето на програмите на идните непрофитни медиуми, во кои 
можеше да се трансформираат локал ните јавни радиодифузни претпријатија. 

4. Непрофитните радија – неискористена можност

Во 2005 година се очекуваше дека третиот радиодифузен сектор – непрофитните радиоди-
фузни установи, воведени со новиот Закон за радиодифузната дејност, ќе биде сегментот во кој 
немнозинските заедници ќе ја препознаат својата можност. Имено, предвидено е дека тие се фор-
мираат со цел да се задоволат потребите и интересите на специфични целни групи (член 10) и нив-
ното функционирање не е условено од состојбата на пазарот, бидејќи е замислено да се финанси-
раат од донации и слични извори на средства, без реклами. Затоа, се сметаше дека немнозинските 

6  Освен на македонски, програми на албански и турски јазик емитуваа Радио Тетово, Радио Гостивар и Радио Дебар; Радио 
Струга имаше програми и на албански, турски и влашки јазик; Радио Куманово, на албански, ромски и влашки јазик; Радио Кичево на 
албански јазик; а Радио Крушево, освен на македонски, имаше програма и на влашки јазик.
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заедници во Република Македонија, особено бројно помалите, ќе можат да ги задоволат потре бите 
за радио на својот јазик, основајќи непрофитна радиодифузна установа.7 

Развојот на непрофитниот радиодифузен сектор требаше да уследи особено по усвојувањето на 
Стратегијата за развој на радиодифузната дејност, на крајот на 2007 година, во која е направен  осврт 
врз состојбата со медиумскиот плурализам  во Македонија, при што се нагласува дека непрофитни-
от сектор како нов сегмент во радиодифузијата „треба да биде пополнет со помали радиостаници кои 
нема да работат врз комерцијална основа, а ќе задоволуваат потреби на специфични општествени гру-
пи, како што се, на пример, помалубројните етнички заедници, или студентите.“8 Во Стратегијата се на-
гласува дека „емитувањето програма на јазиците на немнозинските заедници... претставува јавен инте-
рес“ и дека „може да се очекува дека бројно помалите етнички заедници во Република Македонија ќе 
можат да ги задоволат потребите за радиопрограмите на својот мајчин јазик токму преку основање не-
профитна радиодифузна установа“. Натаму, во Страте гијата се вели дека „при развивањето на новиот, 
непрофитен сегмент од радиодифузијата, треба да се внимава субјектите да бидат вистински радија на 
заедницата за која постојат, и нивната програма да одговара на нејзините потреби, а особено треба да 
се внимава на потрeбите од радија на помалубројните етнички заедници во Македонија.“9   

Во целите и насоките за идната регулација на содржините утврдени во Стратегијата, се на-
ведува дека заради постигнување поголема жанровска разновидност и квалитет на програмските 
содржини потребно е, меѓу другото, да се стимулира и „зголемување на протокот на локални ин-
формации и содржини во програмите на радиодифузерите... во сервисите на МРТ наменети за не-
мнозинските етнички заедници да се стимулира мултикултурноста преку производство на заед-
нички програмски содржини или со превод на дел од програмите... и понатамошен развој на не-
профитниот радиодифузен сектор.“10 Заради негување на културниот идентитет и поттикнување 
на заемното разбирање и толеранција, неопходно е да се обезбеди „поголема застапеност на про-
грамите изворно произведени на македонски јазик или на јази ци те на немнозинските етнички за-
едници кои живеат во Република Македонија... да се води сметка за задоволување на потребите 
за пристап до медиумите и на малите етнички заедници кои живеат во Република Македонија.“11

Одредбите на Стратегијата кореспондираат со новите европски документи кои го нагла-
суваат значењето на непрофитните медиуми. Во февруари 2009 година, Советот на Европа усвои 
Декларација за улогата на медиумите на заедницата во промовирањето на социјалната кохезија 
и интеркултурниот дијалог,12 во која се нагласува нивното исклучително значење за културната 
и јазичната разновидност, за вклучувањето на маргинализираните општествени групи во демо-
кратските процеси и за медиумскиот плурализам. Државите-членки треба: да ги признаат овие 
медиуми и да одделат доволен број аналогни и дигитални фреквенции за нив; да обезбедат 
нивна директна, или индиректна поддршка и иднина во дигиталното опкружување; да иницираат 

7  Интерес да се трансформираат во непрофитни радиодифузери покажуваа локалните радиостаници на ромската заедница, на 
пример Радио Черења од Штип, кои, главно, се финансираа од странски донации и програмски беа обликувани како непрофитни медиуми.

8  Совет за радиодифузија (2007) Стратегија за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија 2007 – 2012. 
Скопје: Совет за радиодифузија. Tочка 4.46, стр. 81. Достапно преку: http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=93&Itemid=76&lang=mk  

9  Ibid. Tочка 4.47, стр. 81. 
10  Ibid. Tочка 4.49, стр. 83 и 84.
11  Ibid. Tочка 4.52, стр. 85.
12  The Committee of Ministers of the Council of Europe (2009) Declaration of the Committee of Ministers on the role of community 

media in promoting social cohesion and intercultural dialogue. Достапно преку: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1409919&Site=CM&B
ackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76&lang=mk
http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76&lang=mk
http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76&lang=mk
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1409919&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1409919&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
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проекти за развивање програми и за формирање нови медиуми на заедницата; да обезбедат обуки 
за луѓето кои се ангажирани во нив; да го поттикнуваат придо несот на овој сектор во интеркул-
турниот дијалог преку формирање мрежи за размена на информации и поддршка, и др. 

Врз основа на утврдените стратегиски цели и насоки, и имајќи ги предвид промените во ев-
ропската аудиовизуелна политика, во периодот од 2007 до 2010 година се очекуваше да се ин-
тензивираат мерките за развој на непрофитниот медиумски сектор и за збогатување на јазичниот 
плурализам во медиумската понуда, особено во поглед на правата на помалите етнички заедни-
ци чии медиуми во минатото не успеваа да опстанат на пазарот. Меѓутоа, досегашните резултати 
од имплементацијата на Стратегијата покажаа дека недостасува конзи стентно спроведување на 
целите на регулаторната политика утврдени со овој документ. До 2010 година беше доделена до-
звола само на едно непрофитно радио на немнозинска заедница – Радио Дост ФМ од Штип, кое 
емитуваше програма на турски јазик. Во септември 2010 година, ова радио ја врати дозволата, со 
образложение дека не може да опстане заради недостиг од финансиски средства. 

Во Република Македонија најголем дел од мерките утврдени во споменатата Декларација на 
Советот на Европа, досега не се иницирани: не е направено сеопфатно согледување на потребите 
на етничките, но и на другите општествени заедници во медиумскиот сектор; не е инициран ниту 
еден проект за поддршка на програмите на медиу мите на заедницата; нема резерви рани фрек-
венции за непрофитниот сектор; нема конкретен план за развој на овој сектор во дигиталното 
опкружување; не постојат иницијативи за финансиска поддршка на овој сектор, и др. 

5. Квантитативни и квалитативни показатели за медиумите  
на јазиците на етничките заедници 

Јавен сервис

Во 2002 година МТВ2 (Вториот програмски сервис на Македон ската телевизија) беше цело-
сно отстапен за емитување на програмите на етничките заедници, се зголеми времетраењето на 
постојните програми и се воведоа програми и на јазиците на некои од помалу бројните заедници. 
Споредбената Анализа на програмите на МРТ, израбо тена од Советот за радиодифузија во 2010 го-
дина, покажа дека на Втората програма на Македонската радиотелевизија, во поглед на јазикот на 
емитување доминира програмата на албански јазик, со околу 96 часа неделно, потоа следува програ-
мата на турски јазик (околу 16 часа и 30 минути неделно), додека програмите емитувани на српски, 
влашки, босански и на ромски јазик се далеку помалку застапени (сите имаат по околу еден и пол час 
седмично). Притоа, на МТВ2, која емитува програма од 7 часот изутрина, до 1 часот по полноќ, доми-
нира „забав ната функција (со меѓу 63% и 65% од вкупната емитувана про грама), во однос на другите 
две функции – информативната (меѓу 24% и 26%) и образовната (околу 10% – 11%).“13 

Што се однесува до времетраењето и квалитетот на содржините на Програмата на јазиците 
на етничките заедници на Македонското радио, истата Анализа посочува дека неделно се емиту-
ваат 119 часа програма на албански јазик, 35 часа програма на турски јазик и по 3 часа и 30 мину-
ти на: влашки, ромски, босански и српски јазик (стр. 85). Во структурата на програмата „доминира 

13  Совет за радиодифузија (2010) Анализа на програмите на МРТ. Скопје: Совет за радиодифузија. Стр. 19. Достапно преку: 
http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76&lang=mk 

http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76&lang=mk
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информативната функција на медиумот, и тоа, пред сè, вестите“. За програмата на албански јазик е 
карактеристично што, освен вестите од сопствено производство, се емитуваат и вести на албански 
јазик од Дојче Веле и од Би-Би-Си. На албански, турски и босански јазик се емитуваат и емисии и му-
зика за деца. Говорниот дел на секоја од програмите е придружен со музика на соодветниот јазик, 
при што најчесто се емитува поп-музика или традиционална народна музика.“14 

Советот за радиодифузија констатирал дека МРТ, со програмите на јазиците на немнозински-
те заедници исполнува значајни функции на јавниот сервис – емитува програми за целата јавност, 
нејзините програми се отворени за различните култури што се составен дел на општеството и придо-
несуваат за зачувување и негување на националниот идентитет и јазичната култура. Сепак, регулатор-
ното тело заклучило и дека треба да се размислува програмите на ромски, српски, влашки и босански 
јазик да се прошират, бидејќи и покрај тоа што настојуваат да понудат разновидност на темите и ин-
формациите, тоа не можат да го постигнат заради ограниченото времетраење. Исто така, треба да се 
работи повеќе на квалитетот на програмите со кои, пред сѐ, се поттикнува развојот и зачувувањето на 
националната култура, и програмите што ја поттикнуваат културата на дијалог и го зацврстуваат заем-
ното разбирање и толеранцијата меѓу заедниците во мултиетничка и мултикултурна средина.15

Комерцијални радиодифузери 

Во декември 2010 година, во комерцијалниот сектор работат вкупно 74 телевизии и 74 ра-
диостаници. Меѓу нив има 19 телевизии и 13 радија кои емитуваат програми на некој од јазиците 
на немнозинските заедници.16 На државно ниво, работат две телевизии: една терестријална наци-
онална телевизија ТВ Алсат-М, која освен на албански, емитува и програми на македонски јазик, 
и една сателитска телевизија на албански јазик – ТВ Алб. Третата, сателитската телевизија ЕРА 
САТ, се откажа од дозволата во ноември 2010 година, заради финансиски причини. На регионално 
ниво, во Скопје, функционираат четири телевизии и две радија: БТР и Шутел, на ромски и на маке-
донски јазик, ТВ Едо, на босански јазик, и ТВ Ера, на албански јазик, како и радијата Арачина и Ват, 
исто така, на албански јазик. На локално ниво постојат 15 радија и телевизии кои зрачат програ-
ма само на албански јазик (тоа се телевизиите: Дуе, во Гоствар, Гурра и Ускана, во Кичево, Феста 
и Хана, во Куманово, Арт канал, во Струга, Арт, Коха и Супер скај, во Тетово, и радијата Мерлин, во 
Дебар, Јехона, во Куманово, Риниа 2000, во Прилеп, Рапи, во Струга, Блета и Фама, во Тетово), едно 
радио и една телевизија на албански и на македонски јазик (Радио Беса, во Прилеп, и ТВ Калтрина, 
во Струга), една телевизија на албански, на македонски и на турски јазик (ТВ Чеграни медиа, во Го-
стивар), една на босански, македонски и албански јазик (ТВ Лажани, во Долнени), едно радио на ма-
кедонски и на турски јазик (Мис 2008, во Пласница), едно радио на македонски, српски и хрватски 
јазик (МХ, во Охрид), телевизија на македонски, турски и албански јазик (ТВ Жупа, во Центар Жупа) 
и две радија на ромски и македонски јазик (Радио Тернипе, во Прилеп и Радио Енџелс ФМ, во Штип). 
Има и едно радио кое има добиено дозвола да емитува програма на албански, на македонски и на 
турски јазик, но сѐ уште не започнало да зрачи програма.17

14  Совет за радиодифузија (2010) Анализа на програмите на МРТ. Скопје: Совет за радиодифузија. Стр. 60. Достапно преку: 
http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76&lang=mk

15  Ibid. Стр. 60. 
16  Интернет страница на Советот за радиодифузија http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=category&lay

out=blog&id=38&Itemid=27&lang=mk 
17  Прегледот на сите комерцијални телевизии и радија на јазиците на етничките заедници е даден во Табела 1 и во Табела 2 во 

Прилогот кон материјалов.

http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=76&lang=mk
http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=27&lang=mk
http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=27&lang=mk
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Комерцијалните телевизии се имаат свртено, пред сѐ, кон забавата. Така, од 19 телевизи-
ски станици на јазиците на етничките заедници, 12 се претежно со забавен општ формат, една е 
специјализирана за забавна функција, пет се програмски сервиси од општ формат, во кој застапе-
ните видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции, а една е со претежно инфор-
мативен општ формат18.

Кај радијата, од 14 радиодифузери, три се музичко-говорни радија од општ формат, чети-
ри се говорно-музички радија со претежно информативен општ формат, две се говорно-музички 
радија со претежно забавен општ формат, две се говорно-музички радија од општ формат во кои 
застапените видови програми остваруваат најмалку две, од трите медиумски функции, едно е го-
ворно радио, со претежно информативен општ формат и едно е говорно радио од општ формат, во 
кое застапените видови програми остваруваат најмалку две, од трите медиумски функции.

Големата фрагментираност на пазарот и енормниот број ТВ станици на државно ниво, 
влијаеја негативно врз квалитетот на програмските содржини на комерцијалните медиуми на ре-
гионално и на локално ниво. Телевизиите на државно ниво привлекоа најголем дел од средства-
та од огласување, така што квалитетот на програмите на реги о налната и локалната радиодифузија 
во последниве години допол нително опадна. Претежно се емитуваат забавни програми од ни-
ска продукциска вредност, а многу мал обем на информативни содржини кои би ги покривале 
случувањата на регионално, или на локално ниво.  

Печатени медиуми

Во февруари 2011 година, во Македонија излегуваа четири дневни весници на албан-
ски јазик: Коха, **** е Ре (Коха е Ре), Факти и Лајм. Нивниот тираж се движи од 2.000 до 10.000 
примероци.19 (Весникот **** е Ре (Коха е Ре), како еден од групацијата медиуми што се поврзуваат со 
Велија Рамковски, на почетокот на јули 2011 година престана да излегува.) Од 2009 година, изда-
ние на албански јазик има и неделникот Теа модерна. Од изданијата кои произведуваат содржини 
на албански јазик на регионално ниво, ќе ги издвоиме Кичевско огледало (двојазичен весник за ки-
чевскиот регион) кој се оформи пред две години, како и двојазичниот месечник за млади, Тајм аут, 
кој излегува во Куманово, а го издава невладината организација Интер-етник проект.

Од печатените изданија на другите заедници, неделникот Заман излегува во тираж од 1.400 
примероци, а со сличен тираж е и другиот неделник на турски јазик, весникот Јени Балкан. Весници 
или неделници на јазиците на другите заедници не постојат или, и доколку се појават на пазарот, 
имаат незначителни тиражи и згаснуваат бргу.

18  Секој радиодифузер добива дозвола да емитува програма со одреден формат. Форматите се разработени во Правилникот за 
форматите на радио и на телевизиските програмски сервиси. Достапно преку: http://www.srd.org.mk/images/stories/Pravilnik_za_for-
matite_na_rtv_programskite_servisi.pdf

19  Официјални тиражи нема и компаниите коишто ги печатат весниците не ги објавуваат. Проценката на истражувачот е 
изведена од интервјуа со сопствениците и уредниците на печатените изданија на албански јазик, по што добиените податоци се 
споредени со мерењата на агенциите за досег на публиката.

http://www.srd.org.mk/images/stories/Pravilnik_za_formatite_na_rtv_programskite_servisi.pdf
http://www.srd.org.mk/images/stories/Pravilnik_za_formatite_na_rtv_programskite_servisi.pdf
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6. Сегментирање на публиката според јазични разлики

Мерењата на публиката, како и претходните осврти на состојбата со навиките на публиката 
во Македонија20, покажуваат разлики во изборот на медиумите, во зависност од етничката припад-
ност. Увидот во податоците за читаноста, слушаноста и гледаноста на медиумите во државава во 
ноември и декември 2010 година и јануари 2011 година, покажува дека јазикот на објавување на 
содржините е еден од клучните фактори за сегментирање на публиката. 
Приказ 1: Досег на дневните весници, ноември 2010 – јануари 2011 (Албанци)

Коха

Факти

**** е Ре

Шпиц

Лајм

Вест

Време

Дневник

Вечер

Макeдонски спорт

Нова Македонија

Утринскивесник

Бизнис

Капитал (д.в.)

22.47

21.27

6.42

5.32

5.06

4.16

4.11

3.24

1.82

1.21

0.38

0.14

0.05

0.04

Извор: Ипсос стратеџик пулс

Според податоците за читаноста на дневните весници кај албанската популација во 
Македонија, во периодот на кој се однесува истражувањето21, на прво место се наоѓала Коха, со до-
сег од 22,47%, па потоа Факти, со 21,27%, а сите останати весници и на албански и на македонски, 
имале досег помал од 10% (Приказ 1).

Кај македонската публика, четири дневни весници во испитуваниот период имале досег од 
над 10% (Приказ 2). До најголем дел од Македонците како читателска публика досегнувале Време 
(17,95%), Вест (16,52%), Шпиц (15,56%) и Дневник (13,31%). 

20  Trpevska, Snezana (2004) „Medijski pluralizam u Makedoniji i etničke zajednice“, u Kristovic, M. & Mitrovic, Lj. (Eds.) Uloga masovnih 
medija u razvoju demokratskog multikulturnog drustva I regionalne saradnje. Nish: Filozofski fakultet – Institut za sociologiju

21  Досег означува процент на читатели од вкупната популација, на возраст од 10-70 години кои во наведените три месеци 
читале барем едно од објавените изданија на конкретниот дневен весник во тој временски период. Индикаторот „досег“ е различен од 
„рејтингот“ кој означува процент на читатели на последниот објавен број на печатениот медиум. 
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Приказ 2: Досег на дневните весници, ноември 2010 – јануари 2011 (Македонци)

Коха

Факти

**** е Ре

Шпиц

Лајм

Вест

Време

Дневник

Вечер

Макeдонски спорт

Нова Македонија

Утринскивесник

Бизнис

Капитал (д.в.)

22.47

21.27

6.42

5.32

5.06

4.16

4.11

3.24

1.82

1.21

0.38

0.14

0.05

0.04

Извор: Ипсос стратеџик пулс

Како што може да се види, јазикот на кој се објавува весникот игра значајна улога во избо-
рот што го прави публиката. Ваквиот заклучок го потврдуваат и навиките во читањето на магази-
ните и подлистоците. Имено, според податоците на Ипсос стратеџик пулс, неделните и месечни-
те изданија малку досегаат до Албанците во Македонија. Така, на пример, меѓу неделниците, до 
најголема публика досегнуваат Теа модерна, со 2,34% и Арена, со 2,05%, а од месечните магазини, 
досег до над 1% од публиката имаат Храна и вино (2,56%) и Убавина и здравје, со (2,40%). 

Кај македонската читателска публика, според досегот на изданијата кои излегуваат недел-
но, најпопуларна е Теа модерна, со 12,25%, а следат подлистоците 24 Часа здравје (10,06%) и Теа 
крстозбор (9,05%). Потоа е Свет, со 7,96%, а досег над 5% имаат уште два подлистока – Теа кујна 
(5,44%) и Теа шема (5,33%). Податоците за досегот на месечниците на прво место го ставаат Храна 
и вино, со 12,98%, а потоа следи Убавина и здравје, со 10,20%.

Истражувачката агенција Ипсос стратеџик пулс врши мерење и на слушаноста на радијата. 
Наодите од мерењата на досегот22 на радиостаниците кај двете големи групи испитаници, Албан-
ците и Македонците, потврдуваат дека јазикот игра пресудна улога во изборот на програмата што 
се слуша. 

Кај албанската публика, најголем досег во последното тримесечје од 2010 година имало 
струшкото Радио Рапи (6,86%)23, непосредно зад него се Програмата на јазиците на етничките за-
едници на Македонското радио (5,36%), скопските Вати (5,27%) и Арачина (5,05%). Единственото 
радио на македонски јазик со досег од над 2% кај оваа публика е националното Антена 5, со 4,42% 
(Приказ 3).

22  Овде се изложени податоците за седмичниот досег во последните три месеци во 2010 година, кој покажува колкав процент 
слушатели во текот на одредена седмица слушале некоја радиостаница барем пет минути.

23  Според објаснувањето на агенцијата Ипсос стратеџик пулс, Радио Рапи, иако е на локално ниво, има висок досег кај албанската 
публика заради тоа што се слуша и пошироко од подрачјето на Струга. 
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Приказ 3: Радијата според слушаност, октомври - декември 2010 (Албанци)

Извор: Ипсос стратеџик пулс

Кај Македонците, најголем досег има Антена 5, со над 1/5 од радиопубликата (Приказ 4). По-
тоа следуваат националното комерцијално Радио Канал 77 (8,86%), па Првата радиопрограма на 
јавниот сервис, односно Радио Скопје (6,10%)

До овој дел од публиката досегнуваат и некои од радијата со програма на јазиците на етнич-
ките заедници, но станува збор за проценти помали од еден. На пример, Програмата на јазиците на 
етничките заедници на Македонското радио ја слушаат 0,80%, Радио МХ, од Охрид (кое се изјаснило 
дека освен на македонски ќе зрачи програма и на српски и на хрватски јазик) - 0,28%, како и уште 
пет радија со програма на албански јазик: Мерлин, од Дебар (0,07%), скопските Ара чина и Вати, ку-
мановското Јехона, со 0,05% и струшкото Рапи, со 0,02%.

Приказ 4: Радијата според слушаност, октомври – декември 2010 (Македонци)

Извор: Ипсос стратеџик пулс

Јазикот на медиумот игра улога и кај изборот на телевизиската програма. Според мерењата 
на АГБ Нилсен за гледаноста на ТВ станиците во последниот квартал од 2010 година, кај Албанци-
те во Македонија најголем удел имала Алсат-М (28,33%), а околу четвртина од гледачите Албан-
ци следеле разни странски ТВ канали чии сигнали стигнуваат во Македонија преку различни на-
чини на прием24. Меѓу поединечните телевизиски станици, следна по удел во гледаноста била А1 
(9,91%), па скопската телевизија на албански јазик ЕРА (5,68%), а на шестата позиција, со удел од 
4,42% се наоѓала Програмата на албански јазик на јавниот сервис МТВ 2 (Приказ 5).

24  Следна, со удел во гледаноста од 13,99%, е група медиуми, означена како „Други домашни станици“. Во неа влегуваат 
процентите за уделот во гледаноста на повеќе домашни ТВ станици, меѓу кои има локални ТВ станици на разни јазици, но и програми на 
македонските сателитски станици, како: А2, Сител 3, Канал 5+, Скајнет +, Пинк 15-. Затоа, оваа категорија не е коментирана.
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Приказ 5: Телевизиите според удел во гледаноста, октомври – декември 2010 (Албанци)

Извор: АГБ Нилсен

Приказ 6: Телевизиите според уделот во гледаноста, октомври – декември 2010 (Македонци и други)

Извор: АГБ Нилсен

Поинаков избор на ТВ станици според гледаност прави втората група гледачи, која ја сочи-
нуваат Македонците и припадниците на другите етнички заедници во Македонија: Турците, Роми-
те, Србите, Власите и Бошњаците (Приказ 6).

Имено, најгледана, со безмалку третина удел во гледаноста, е А1 Телевизија. Следува Сител, 
со нешто повеќе од 1/5, па стран ските ТВ станици. Удел од над 5% кај овој дел од публиката поеди-
нечно остваруваат уште Канал 5 и МТВ1.

Како што покажува и најновиов увид во податоците за изборот на медиуми што го прави публика-
та, јазичните преференци продолжуваат да играат примарна улога во нејзиното сегментирање. Публика-
та, во основа, се дели на две поголеми групи – Албанци и Македонци, а кон втората се приклучуваат: Ро-
мите, Власите, Турците, Бошњаците и Србите.  Дали причината за ваквиот избор на публиката на помали-
те етнички заедници е тоа што не се задоволни од програмите на медиумите на нивните јазици, или, пак, 
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тоа што немаат таков медиум, не може со сигурност да се утврди. Ова, пак, дополнително се одразува и 
врз одржливоста на економското работење на постојните медиуми на етничките заедници.

7. Состојба на пазарот и економска одржливост на комерцијалните 
медиуми на етничките заедници

Општ заклучок е дека медиумите на етничките заедници се економски мошне слаби од не-
колку причини: премногу медиуми на пазарот, при што доминантни се телевизиите на државно 
ниво; слаба заинтересираност на бизнисот за огласување во медиуми на регионално или на локал-
но ниво; силно влијание на политичките партии и политичка поларизираност на медиумите; сег-
ментираноста на публи ката според јазичните преференци или бариери и др.

Главна причина за економската ранливост на медиумите на албански јазик, според прет-
ставници на овие медиуми,25 е нарушениот медиумски пазар во Македонија. Едноставно, има пре-
многу медиуми за толку мал пазар. Овој факт претставува сериозен проблем за сите медиуми во 
Македонија, но уште посериозен за медиумите на албански, кои се соочуваат и со јазичната бари-
ера на македонската публика која дополнително им го стеснува пазарот, оставајќи ги да се борат 
за опстанок во „помалку развиениот“ маркетиншки пазар на албанската заедница во Македонија. 

Најголем дел од приватните медиуми на албански јазик во Македонија, од 1990-тите нава-
му, беа создадени од новинари, кои не поседуваа дополнителни бизниси со кои би се помогнала 
финансиската кондиција на медиумот. Со исклучок на ТВ Алсат-М, и сателитската ТВ Алб,  немаше 
други медиуми на албански јазик во сопственост на бизнисмени. Исто така, се чини дека медиум-
ските сопственици-Албанци и медиумите на албански јазик кои добија меѓународна помош и до-
нации во 90-тите, не ги искористија ефективно овие средства за да направат силни медиуми, како 
што тоа беше случај кај некои од медиумите на македонски јазик. 

Најголемите финансиери на албанските медиуми во периодот кога се создаваа приватни-
те медиуми во Македонија, беа политичките партии на Албанците, кои во тоа време ги „одржуваа“ 
во живот малкуте приватни медиуми со директни финансиски интервенции од партијата, или пре-
ку давање налог до бизнисмени блиски на партијата, да се рекламираат во медиумот. Тој тренд на 
силно влијание на политиката и партиите кај албанските медиуми, продолжува и денес.

Економската состојба на медиумите на другите „помали“ етнички заедници е дури и поло-
ша. Проблемот на големата фрагментираност на радиодифузниот пазар во минатите години, осо-
бено ги погоди локалните комерцијални медиуми на ромски, турски, српски и влашки јазик. Две-
те ТВ станици на ромски јазик од подрачјето на Скопје, последниве неколку години се соочуваат 
со огромни финансиски проблеми во работењето, првенствено заради фактот што немаат довол-
но средства од реклами. Во минатото, тие опстојуваа финансиски благодарение и на средствата од 
радиодифузната такса наменети за финансирање програми од јавен интерес, а сега таквата мож-
ност законски не постои.26  

25  Во текот на анализата, беа реализирани 20 длабински интервјуа со сопственици, или уредници на медиуми на етничките 
заедници во Македонија. Од јавниот сервис беа реализирани интервјуа со уредникот на Вториот програмски сервис при МТВ и со 
заменик-одговорниот уредник на Третиот програмски сервис на МР. Од комерцијалните радиодифузни медиуми на албански јазик беа 
опфатени: ТВ Алсат - М, ТВ Алб, ТВ Ера, ТВ Коха (Тетово) и Радио Вати. Од дневните весници на албански јазик беа опфатени: Коха, **** 
е Ре (Коха е Ре) и Лајм.  

26  Интервју со Рамуш Муарем, главен и одговорен уредник во Шутел, некогашен главен и одговорен уредник во БТР и Рома 
тајмс, 12. 04. 2011 година.
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Посебно прашање кое беше истакнато во длабинските интервјуа, беше државното 
рекламирање. Претставниците на албанските медиуми се жалат на фактот што само 3% од буџетите 
за државните медиумски кампањи се одвојуваат за медиуми на етничките заедници.27 Државните 
институции, на чие чело се Албанци, се рекламираат и кај медиумите на албански, додека кај ин-
ституциите што се водени од Македонци, ова се случува мошне ретко (дури и кај оние кои се дирек-
тно поврзани со правата на немнозинските заедници). Средствата од државните кампањи се делат 
врз нетранспарентни критериуми, при што главен критериум е блискоста на уредувачката полити-
ка на медиумот до политиките на партијата на власт.28 Сопственикот на весникот Лајм потсети на 
периодот 2006-2008, кога поради критичкиот став кон политиките на албанската партија на власт, 
ДПА, во овој весник, речиси, воопшто немаше реклами од државните кампањи.29 Што е уште поин-
дикативно, сопственикот на едно од најслушаните приватни радија на албански јазик (единствено 
со посериозни напори да продуцира информативна програма), Радио Вати, вели дека кај него во-
општо не се емитувале реклами или државни кампањи кои се финансираат од државниот Буџет.30 

Претставниците на медиумите на албански јазик во интервјуата нагласуваат и дека албан-
ската партија на власт го има главниот збор за делење на средствата кај медиумите на албански, 
а македонската, кај македонските. Затоа и кај медиумите се забележува амбивалентен однос кон 
носителите на власта, или пресликано со пример од денешницата – можно е да си медиум на ал-
бански кој ја критикува ВМРО-ДПМНЕ, а ја поддржува ДУИ, и да добиваш државни реклами, и ана-
логно на тоа, да си македонски медиум кој ја критикува ДУИ, а е близок до ВМРО-ДПМНЕ, и доби-
ва пари од државните медиумски кампањи.31 Според анкетираните уредници и сопственици, ова 
создава една вин-вин ситуација за владејачките партии од било која владејачка гарнитура досега, 
или во конкретниот пример – ако ДУИ и нејзините функционери ја напаѓаат медиумите блиски до 
ВМРО-ДПМНЕ, расте угледот на таа партија кај албанскиот електорат. И обратно, ако медиумите 
блиски до ДУИ ја напаѓаат ВМРО-ДПМНЕ, тоа се искористува кај македонската јавност да се афир-
мира „непопустливоста“ на владејачката партија кон „претераните барања на Албанците.“32 

Друго прашање на кое беше укажано во длабинските интервјуа, е распределбата на парите за 
огласување. Претставници од комерцијалните медиуми на заедниците сметаат дека распределбата на 
средствата од рекламирањето е дискриминирачка кон нивните медиуми33. Како конкретен пример ги на-
ведуваат компаниите за производство на пиво, кои, според нив, не рекламирале кај албанските медиуми 
оправдувајќи се дека Албанците не пиеле пиво. Како втор пример се посочува Македонски телекомуника-
ции, која иако има над 300.000 корисници Албанци, инвестира сосема безначајни суми за рекламирање 
во албанските медиуми. Генерално, менаџментите на албанските медиуми сметаат дека многу мал дел 
од буџетот на 20-те најголеми огласувачи, се слева кај нив, иако нивните рејтинзи и влијание на пазарот 
се значајни. Тие велат дека маркетинг агенциите го оправдувале неинвестирањето во медиумите на ал-
бански со податоците од истражувањата, кои според агенциите покажувале дека албанската публика е 
опфатена и со македонските медиуми, што во голем број случаи, не е точно (види прикази 1, 3 и 5). 

27  Сите интервјуирани од приватните медиуми на албански јазик го предочуваат овој процент, истакнувајќи го проблемот на 
неправично и нееднакво распределување на средствата за рекламирање и кампањи од државниот Буџет.

28  Сите интервјуирани од приватните медиуми на албански јазик се согласуваат со оваа констатација. 
29  Интервју со Фејзи Хајдари, сопственик на дневниот весник Лајм, 01.03.2011 година.
30  Интервју со Екрем Кадри, сопственик на Радио Вати, 03.03.2011 година.
31  Со оваа констатација се согласуваат сите интервјуирани уредници и сопственици од приватните медиуми на албански јазик.
32  Со оваа констатација се согласуваат, речиси, сите интервјуирани сопственици и уредници на медиумите на албански јазик.
33  Со оваа констатација се согласуваат сите интевјуирани уредници и сопственици на приватните медиуми на заедниците.
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Од друга страна, бизнисите во сопственост на Албанци, речиси и да не се рекламираат во ме-
диумите на албански јазик. За тоа се наведени три главни причини:

- „Албанскиот“ бизнис сѐ уште функционира со транзициска, а не со модерна корпоративна 
бизнис логика, а рекламирањето и маркетингот го смета како нужно зло – рекламираш кога 
не ти оди, а ако ти оди, не кревај многу врева, оти можеш да станеш интересен за политика-
та, рекетот, конкуренцијата;

- И оние малку „големи“ фирми кои се во сопственост на Албанци, повеќе рекламираат во 
медиумите на македонски. Дел од испитаниците велат дека причината за тоа е да се купи 
наклонетоста на медиумите, да не се чепка во бизнисот, и да се известува афирмативно за 
фирмата, а дел дека и тие, под влијание на маркетинг агенциите, сметаат дека ќе постигнат 
поголем ефект ако се рекламираат на македонски медиуми;

- Дел од поголемите бизниси на Албанците не сакаат да се  рекламираат пред да бидат си-
гурни дека уредувачката политика нема да биде против албанскиот партнер во власта, 
бидејќи се знае дека би следувале притисоци, инспекции, итн. 

Позитивен тренд за финансиската одржливост на медиумите на албански јазик може да 
донесат потфатите на  македонски медиумски компании на „албанскиот“ јазичен пазар. Прв посе-
риозен таков пример е издавањето на весникот Коха, развиван од сопствениците со помош на пар-
тнерството со Велија Рамковски и медиумската групација блиска до него. По одвојувањето на Коха 
од оваа медиумска групација, во нејзини рамки се разви нов дневен весник на албански јазик, ****е 
Ре (Коха е Ре), кој за мошне кус рок, како и неговиот претходник, преку поддршката од оваа меди-
умска групација во печатењето, маркетингот и дистрибуцијата, обезбеди широк круг на читатели. 
Пример за тоа е и издавањето на Теа модерна на албански јазик. Групацијата МПМ соработува со 
дневниот весник Коха, каде се преведува Теа модерна, а соработката опфаќа и дистрибуција на Коха 
преку мрежата на МПМ. Обезбе дувањето реклами за обете изданија на Теа модерна се врши преку 
единствена служба на МПМ, што значи дека огласувачите (независно дали се од македонската, ал-
банската или друга етничка заедница) можат да ги рекламираат своите производи и услуги за це-
лата публика на Теа модерна. 

Но, сериозни инвестиции, според, речиси, сите интервјуирани, се дојдени од бизниси на Ал-
банци од земјава кои својот капитал и богатство го направиле надвор од Македонија (примери се 
Алсат-М, ТВ Алб, весникот Лајм, оформувањето на редакцијата/дописништво од Македонија на 
најгледаниот ТВ канал во Албанија, Топ Ченел). Тој тренд се очекува да се зајакне и кулминира со 
влегувањето на балканските држави во ЕУ, кога се очекува да се случи зближување (и социјално, 
но и економско) на медиумскиот простор на албански јазик. Овој иден тренд може да резултира и 
со создавање на нови, регионални медиуми, осо бено онлајн медиуми, бидејќи Интернет-пазарот 
на информации на албански јазик во Македонија, речиси, не е чепнат. Од друга страна, тоа неми-
новно ќе ги доведе во сериозен ризик малите, особено локалните медиуми на албански јазик, кои 
можат да бидат првите жртви на процесите на ЕУ интеграцијата во регионов. 
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8. Финансирање на програмите на етничките заедници на јавниот 
сервис

Сериозните финансиски проблеми, со кои со години се соочува МРТ и досегашното отсуство 
на ефикасен начин на финансирање на јавниот сервис (проблеми кои се подетално разработени во 
Анализата на јавната радиодифузија во Република Македонија во контекст на европската медиум-
ска политика) имаат големо влијание и врз програмите на етничките заедници. 

Во највлијателниот од нив, Вториот програмски сервис на МТВ (МТВ2) е видливо отсуство-
то на инвестиции во програмата и кадарот. Според уредникот на Вториот програмски сервис на 
МТВ, а и други уредници и новинари од редакциите на етничките заедници во МТВ и МР, средства-
та што ги добива Јавниот сервис (од претплатата или од Буџетот) не се распределуваат правич-
но за сите сервиси и редакции на етничките заедници. Поголемиот дел од средствата се трошат 
за првиот програмски сервис, а за останатите сервиси остануваат само средства за плати и, речи-
си, за ништо друго.34 Поконретно, нема доволно персонал за Вториот сервис да ги исполни обвр-
ските кои од него ги бара Законот и да ги оствари функциите на јавен сервис. Сервисите на заед-
ниците немаат доволно ниту новинарски, ниту технички кадар за да ги реализираат овие обврски. 
На пример, секторите како здравство и социјала, секторот култура, секторот образование, музич-
ката програма (значајна во овој контекст, во насока на обврските за негување на етничките особе-
ности на немнозинските заедници) во програмата на албански јазик ги покрива по еден човек, кој 
треба да известува и за вестите, а и да подготвува неделни емисии. Кај програмата за деца има но-
винар/уредник, а програмата ја реализираат водители/деца. Кај програмите на јазиците на други-
те заедници, ситуацијата е уште полоша, а  бројот на сниматели и камермани и друг технички ка-
дар за реализирање на целиот овој продукциски процес, е далеку од доволен.  Отсуството на кадар 
е уште повидливо во редакциите на помалите етнички заедници. На пример, еден до двајца нови-
нари ја реализираат цела програма на ромската редакција на МТВ, иста е состојбата на ромската 
редакција во радиото, како и во другите редакции на помалите етнички заедници, во Вториот сер-
вис на МТВ и во Третиот сервис на МР. Во делумно подобра состојба (ако ова може да се нарече 
така), е влашката редакција на Македонско радио, која може да се пофали дури со 4 вработени,35 а 
ситуацијата е малку подобра и во редакциите на турски јазик.

Од друга страна, во Вториот сервис на МТВ има вработено 11 режисери, а сепак, нема произ-
водство на оригинална играна програма, додека документарната програма, речиси, е замрена и се 
сведува на неколку проекти годишно. Освен теренската продукција за информативната програма и 
за малубројните документарни проекти, целата друга програма се реализира во студијата на МРТ. 
Голема вина за оваа состојба може да се лоцира и од банални причини, на пример, за реализирање 
на целата програма на Вториот сервис на МТВ редакциите на заедниците има на располагање едно 
возило (две возила, всушност, од кое едното е постојано расипано и надвор од употреба), а толку има-
ат и сите редакции на заедниците во Третиот сервис на Македонско радио. За да направат теренски 
прилог, да проследат настан, или да реализираат програмски содржини вон Куќата, новинарите, че-
стопати, користат лични финансиски и превозни средства36. Кога станува збор за студиската програ-

34  Интервју со Мигена Горенца, уредник на информативната програма на албански јазик во МТВ, 23.11.2010 година.
35  Интервјуираните уредници на програмите на помалите етнички заедници се едногласни дека им недостига кадар за да 

можат непречено да ја реализираат програмата, во функција на јавниот интерес и информирањето на етничките заедници.
36  Едногласна констатација на сите уредници на програмите на етничките заедници во МТВ и МР.
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ма, освен скромните инвестиции за графички дизајн на вестите и минималните средства за преправ-
ка на постојната сценографија на МРТ, стара меѓу 10 и 30 години, во МТВ 2 не се инвестирало, речи-
си, ништо, што сериозно го поткопува секој обид за модернизирање на програмата. 

За непривлечноста на програмата придонесуваат и лошите технички услови за нејзино про-
изводство, што е проблем со кој се соочува целата МРТ. Вториот сервис на МТВ има на располагање 
само три простории, со уште толку компјутерски системи за монтажа на сите ТВ емисии на заедни-
ците и три-четири монтажери кои ги опслужуваат сите нив. И таа скромна модерна опрема, доби-
ена, главно, од меѓународни донатори во рамките на зафатите за трансформирање на МРТ во пе-
риодот по 2001-та, е веќе застарена, амортизирана и не може квалитетно да одговори на потреби-
те на редакциите на заедниците. Било какво барање од уредниците за малку поголеми инвестиции 
во Вториот програмски сервис, завршува со неуспех.  

Состојбата е слична и во Третиот сервис на Македонското радио, на кој се емитуваат програ-
мите на јазиците на заедниците. Подобрувањето на техничките услови за реализирање на програ-
мите на етничките заедници, пред сѐ, е резултат на меѓународни донации, а не на инвестиции на са-
мата Kуќа.37 Сепак, поради помалите технички побарувања за реализација на радиопрограмата во 
однос на телевизиската програма на јавниот сервис, уредувачкиот кадар смета дека програмата на 
етничките заедници на Третиот сервис на Македонското радио ги поседува неопходните технички 
услови за непречено реализирање на програмата.

Во однос на другите предизвици во реализирањето на самата програма, уредниците сметаат 
дека постојат неколку причини кои негативно влијаат врз реализирањето и слушаноста, имено:

- Има дисконтинуитет во секојдневното емитување на радиопрограмата, кој влијае негативно 
врз слушаноста и квалитетот. На пример, кај радиопрограмата на албански јазик, секој ден 
се емитуваат 17 часови програма, и тоа во три периоди (сегменти): од 06, до 10 и 30 часот, по 
што следува емитување 4 часа програма на турски јазик, од 15 и 30 часот, до 18 и 30 часот по-
вторно се емитува програма на албански, потоа следуваат полчасовни програми на: ромски, 
влашки, српски и босански јазик, за потоа, од 20 и 30 часот, да се продолжи со емитување на 
ноќната програма на албански јазик, до 06 часот наутро. Ова прекинување на програмата, и 
немањето на програма на албански јазик во ударното време на радиото (11-15 часот), влијае 
негативно врз слушаноста на програмата на албански јазик, а и во планирањето на човечки-
те ресурси. Малиот фонд на програмски часови и неможноста да се емитува во термини кога 
се слуша радио, влијае врз слушаноста и ефектот и на програмите на другите заедници;

- Предавателите на Третиот програмски сервис не се доволно силни во некои погранични и 
рурални области, и се случува радиопрограмата на јазиците на етничките заедници да биде 
„покриена” од локални радија, или од радија од соседните држави;  

- Програмите на јазиците на помалите етнички заедници се временски мошне ограничени, 
и со самиот тој факт не ја исполнуваат целосно задачата за квалитетно информирање на 
граѓаните за прашања поврзани со јавниот интерес; 

37  Од интервјуто со Решат Камбери, заменик-одговорен уредник на Третиот програмски сервис на Македонско радио, 
доскорашен одговорен уредник на овој сервис (до 31.12. 2010 година), реализирано на 01. 03. 2011 година, и уредникот на турската 
редакција на Вториот програмски сервис на МТВ, Седат Азизоглу, реализирано на 08. 03. 2011 година. Подобрувањата, реновирањата 
и новата сценографија во радиостудиото каде што етничките заедници ја подготвуваат и реализираат програмата, и во ТВ студиото на 
МТВ каде што реализираат емисии редакциите на етничките заедници, се донација од турска невладина организација.   
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- Во Третиот програмски сервис има помалку вработени отколку во Првиот сервис, а се реали-
зира иста програма по обем, која изискува дури и дополнителни ресурси, затоа што се про-
изведува програма на 6 различни јазици. И ова значително влијае врз квалитетот на самата 
програма.

Според заменик-уредникот на Третиот сервис на Македонско радио, овие проблеми може да 
се елиминираат и намалат: доколку при процесот на дигитализација се одвои програмата на ал-
бански јазик на посебен канал и се емитува континуирано; доколку за програмите на помалите ет-
нички заедници се обезбеди друг канал и се зголеми времетраењето на нивната програма; и до-
колку за сето ова се обезбедат дополнителни, пред сѐ, човечки, но и технички ресурси.38   

9. Медиумите на заедниците и политиката

Сите учесници во длабинските интервјуа, генерално, се согласуваат дека политичките притисо-
ци постојат како и порано, но сега се во многу посуптилна форма. Притисокот на партијата на власт не е 
директен, туку се одвива преку индиректни форми: освен преку рекламните кампањи, се посочуваат и 
„пријателските совети“, напади од други организации блиски до партиите, но не од партиите директно. 
Директните закани и заплашувања и физичките напади не се дел од политичкиот притисок во послед-
нава година – година и пол, за разлика од минатото, кога овие случаи беа далеку почести.39

Нема судска разрешница на еклатантните случаи на директен напад врз медиумските професи-
оналци кои работат во медиумите на албански јазик. На пример, сѐ уште не е започнат судскиот про-
цес за физичкиот напад врз новинарот Лирим Дулови за време на инцидентите во Собранието, пред 
три години, ниту, пак, се лоцираше одговорноста за одземањето на касетите на Алсат – М, за време на 
инцидентите во Собранието, пред три години. Уредниците коментираат дека ова, најверојатно, се дол-
жи на политички притисоци, односно „не може да се очекува од сторителите сами на себе да си судат.“40

Години наназад, за време на сите владејачки гарнитури, политичкото влијание на албанските 
владејачки партии беше највидливо врз редакцијата на албански јазик на Вториот сервис на МТВ, и тоа 
најмногу во програмата на албански јазик, што е нотирано во неколку последователни извештаи на ми-
сиите на ОБСЕ/ОДИХР, за покривањето на изборните кампањи од медиумите во Македонија. Може-
би најеклатантен пример за тоа е вршењето директен пренос од Конгресот на владејачката ДУИ, на 
МТВ2, во ноември 2005, што многумина медиумски аналитичари го оценија како пристап на власта кон 
јавниот сервис, што потсетува на едни други времиња од претходниот систем.  Уредникот на програ-
мата тврди дека албанската партија на власт не врши никакви притисоци врз уредувачката политика, 
и дека наодите за наклонетост на, речиси, сите мониторинзи на покривањето на изборите од страна на 
Советот за радиодифузија, медиумски организации или меѓународни набљудувачки мисии (ОДИХР, 
МИМ во 2009 година) „се резултат на автоцензурата и на личниот пристап за умилкување на одреде-
ни новинари кон политичарите на власт.“41 Сличен став има и заменик-одговорниот уредник на Трети-

38  Интервју со Решат Камбери, заменик-одговорен уредник на Третиот програмски сервис на Македонско радио, доскорешен 
одговорен уредник на овој сервис (до 31. 12. 2010 година).

39  Заканите и заплашувањата кон сопственикот на весникот Факти по Парламентарните избори 1998; физички напад врз 
сопственикот и главниот уредник на ТВ ЕРА за време на кампањата за Претседателските избори 1999; напад врз новинарот на МТВ2, 
Ветон Латифи, за време на конфликтот 2001; напад врз новинарот Лирим Дулови во инцидентите во Собранието на РМ во 2007; напад 
врз снимателот на Алсат М во 2007, истовремено со инцидентите во Собранието на РМ, итн. 

40  Интервју со Лирим Дулови, новинар и ко-сопственик на дневниот весник Коха, 23.11.2010.
41  Интервју со Мигена Горенца, уредник на информативната програма на албански јазик во МТВ, 23.11. 2010
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от програмски сервис на Македонското радио.42 Од друга страна, уредникот на програмата на албан-
ски јазик во МТВ, самиот вели дека уште од формирањето во 2002 година, е член на ДУИ, иако тврди 
дека тоа е легитимно право на секој човек што ќе прави во своето слободно време. Но, токму активни-
от политички ангажман за време на кампањата за Изборите во 2009 година, беше причина уредникот 
на Вториот програмски сервис на МТВ да заработи прекршочна пријава од Советот за радиодифузија, 
поради тоа што ги водеше митинзите на оваа партија во истиот период кога ја извршуваше функцијата 
уредник во јавниот сервис. Сепак, по одлуката на првостепениот суд, за овој случај нема финална суд-
ска разрешница.43 Политичкиот притисок врз МРТ за време на која било власт е видлив и без системат-
ски мониторинг – се прави смена на цели уредувачки тимови, новинари кои долги години работат и се 
присутни на екранот ги снемува наеднаш, и им се дава работа во споредни редакции, а има и наводи 
на случаи на деградирање во работната хиерархија на пониски и несоодветни места, без воопшто да се 
покрене дисциплинска постапка за такво нешто44. 

За разлика од редакциите што ги реализираат програмите на македонски и на албански јазик, 
според уредниците на редакциите на јазиците на помалите етнички заедници, политичкиот притисок 
во реализацијата на нивната програма е далеку помал. Главната причина за тоа, можеби, може да се 
лоцира во фактот што овие програми досегаат квантитативно до далеку помал број на публика, со што 
влијанието што можат да го остварат овие програми во политичкото однесување на граѓаните не е до-
волно значајно за да го побуди интересот за нивно контролирање кај центрите на политичката моќ.45   

10. Образование на новинарски кадар за медиумите на 
заедниците

Во медиумите на албански јазик во Македонија, се забележува зголемување на бројот на 
професионалци кои имаат новинарско образование стекнато на мајчин јазик во некоја високоо-
бразовна институција. Но, кога ќе се спореди вкупниот број на новинари со диплома и оние кои 
завршиле друг вид образование, во мнозинство се овие вторите. 

Високообразовни институции кои овозможуваат образование на новинарски и медиумски 
кадар на албански јазик, се Универзитетот на Југоисточна Европа и Државниот тетовски универ-
зитет. И двете институции се оформени во последнава деценија, па затоа, сѐ уште немаат видли-
во влијание во премостувањето на хроничниот недостиг од обучен кадар, на кој постојано се жалат 
медиумите на албански јазик. 

Сепак, во редакциите веќе почнале да работат млади луѓе кои студирале во овие институции, 
иако од досегашното искуство со нив, анкетираните уредници велат дека клучен недостаток во 
нивното образование и во програмите на овие универзитети е отсуството на практичната работа, 
поради што младите кои доаѓаат во редакциите од овие институции ги учат практичните новинар-

42  Интервју со Решат Камбери, заменик-одговорен уредник на Третиот програмски сервис на Македонско радио, доскорашен 
одговорен уредник на овој Сервис (до 31.12.2010), реализирано на 01.03.2011

43  Во Извештајот за медиумското покривање на Претседателските и Локалните избори во 2009 година  е наведено дека Советот 
за радиодифузија покренал прекршочна постапка (бр. 03-1328/1 од 02. 04. 2009 година) против МТВ 2 – Програма на албански јазик 
заради учество на уредник на Телевизијата во активностите на еден од организаторите на изборната кампања. Стр. 165. Достапно на: 
http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=79&lang=mk

44  Јавно писмо - реакција на новинарката Анита Латифи, во врска со нејзиното невра ботување како лице за односи со јавност 
во Албанскиот театар, во кое се наведуваат и причините зошто оваа новинарка не работи повеќе на нејзиното претходно работно место 
во МРТ, ноември 2010 година.

45  Со оваа констатација се согласуваат сите интервјуирани уредници на редакциите на помалите етнички заедници во МТВ и МР. 

http://www.srd.org.mk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=79&lang=mk
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ски вештини во самата редакција. За уредничкиот кадар ова претставува дополнителна тешкотија, 
имајќи ги предвид, и онака, ограничените човечки ресурси во медиумите. Уредниците, честопати, 
немаат доволно време да се посветат на дополнително обучување на овој кадар, што на крајот ре-
зултира со слабости во новинарскиот производ.

Во медиумите на албански јазик, исто така, работи и кадар кој своето новинарско образо-
вание го стекнал на универзитетите во Албанија, Универзитетот во Приштина, а има и мал дел 
кои своето новинарско образование го завршиле на друг јазик (пред сѐ, дипломирани новинари на 
Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“).

Во изминативе две децении, активностите насочени кон обучување на новинарите кои проду-
цираат на мајчин јазик, беа споредни и со мошне ограничени ресурси и дофат. Новинарите-Албанци 
ги користат и ги посетуваат обуките кои се одвиваат на македонски или англиски јазик, но тие не 
можат да го дадат стопроцентниот ефект, особено кога се во прашање обуки кои се насочени кон 
пишувањето, стилското надградување, тематските и секторски обуки врзани со специфична јазична 
и професионална терминологија, итн. Овој недостаток е очигледен доколку се разгледаат и прочита-
ат медиумските содржини – недостига новинарска креативност, специфики на стилот, синтаксата во 
текстот сѐ повеќе личи на онаа од македонскиот јазик, итн. Ситуацијата со новинарското образование 
на јазиците на другите етнички заедници е уште понеповолна. Не постојат високообразовни устано-
ви на јазиците на другите етнички заедници, ниту, пак, други образовни институции каде припадни-
ците на малцинствата би можеле да студираат за новинарството и медиумите. 

Во блиското минато, обиди за подобрување во оваа насока направи Македонскиот институт 
за медиуми, преку реализирање на цел семестар за новинари-Албанци на мајчин јазик, во 2003 го-
дина,  неколку обуки на албански јазик (или овозможен превод) кои се реализираа во изминативе 
10 години, како и преку инкорпорирањето на албанскиот јазик и пракса во медиуми на албански 
јазик за студентите на Едногодишната школа за новинарство, која постоеше од 2004, до 2008 го-
дина. Од 2006, до 2008 година, МИМ ја спроведуваше Програмата за образование на новинари-
Роми, која вклучуваше и изучување на ромскиот јазик и литература. Во рамките на оваа 9-месеч-
на практична програма, која се спроведуваше три години, се обучија 36 новинари-Роми, кои рабо-
теа, и работат, и во редакциите на медиумите на македонски, но и на оние на ромски јазик. Сепак, 
поради недостаток на финансии, спроведувањето на оваа Програма не продолжи по 2008 година.



27

11. Заклучоци 

1) Во оваа анализа се опфатени дел од прашањата поврзани со обезбедувањето на културниот 
плурализам во медиумската сфера, односно со можностите за активен пристап на припадни-
ците на етничките заедници во Република Македонија до медиумските содржини.    
Уставот и законската регулатива на припадниците на етничките заедници во РМ им гаран-
тира целосно остварување на правото на основање медиуми, на слобода на изразување и 
информирање преку медиумите. Иако, денес, во Република Македонија постојат голем број 
медиуми кои објавуваат, или емитуваат содржини на јазиците на етничките заедници, сепак, не 
може да се каже дека состојбата со културниот плурализам во медиумската сфера е задоволу-
вачка, особено во поглед на разновидноста и квалитетот на медиумските содржини.   
Во досегашната регулаторна политика во радиодифузијата, на ова прашање му се обрнува-
ше соодветно внимание, особено во периодот по донесувањето на Законот за радиодифуз-
ната дејност од 1997 година, кога беше доделени голем број концесии за радија и телевизии 
на јазиците на етничките заедници, односно беше обезбедена значајна финансиска поддршка 
за овој сектор од средствата од радиодифузната такса наменети за програми од јавен инте-
рес. Со донесувањето на новиот Закон за радиодифузната дејност од 2005 година, се очеку-
ваа нови можности за подем на медиумите на јазиците на етничките заедници, со очекувана-
та трансформација на локалните јавни радиодифузни претпријатија и со можноста за развој 
на третиот – непрофитен сектор во радиодифузијата. Иако во Стратегијата за развој на радио-
дифузната дејност, усвоена во декември 2007 година, развојот на медиумскиот плурализам и 
на непрофитниот сектор беа идентификувани како јасна потреба, конкретните мерки што беа 
преземани потоа не ги следеа конзистентно насоките утврдени во стратегискиот документ. 

2) Јавниот радиодифузен сервис, МРТ, кој има програми на етничките заедници со години наназад, ги 
зрачи сите нив преку еден телевизиски и еден радиосервис. Иако просторот е премногу мал, осо-
бено за програмите на помалубројните етнички заедници, оваа ситуација ќе остане непроменета сѐ 
додека во Законот за радиодифузната дејност остане рестриктивната одредба од член 117. Таа го 
пропишува точниот број сервиси што може да ги емитува МРТ, без можност да се создадат допол-
нителни програми во зависност од потребите. Она на што, до донесувањето поинакво законско ре-
шение може, и треба, да се работи, е зголемувањето на квалитетот на содржините и подобрувањето 
на комуникација и соработка меѓу редакциите. На ваков начин, вкупната публика во Македонија, од 
една страна ќе добива подобри емисии, а од друга страна ќе може да научи за културата и традици-
ите на своите непосредни соседи, да ги запознае и да ги разбере, што ќе помогне за унапредување 
на односите во мултиетничкото и мултикултурното општество, Република Македонија. Но, сепак, 
сето она што би требало, и би можело да го направи Јавниот сервис, останува само во сферата на 
можното, сѐ додека тој не излезе од долгогодишната финансиска криза. Без финансиска сигурност 
за постојните вработени, без пари за да се привлече нов квалитетен кадар, без нова опрема која ќе 
помогне за редизајнирање на изгледот и без промени во сфаќањето за тоа каква е разликата меѓу 
еден јавен и еден државен сервис, бавно ќе течат промените. 

3) Исчезнувањето на локалниот јавен радиодифузен сектор  несомнено го продлабочи недостатокот 
од локални медиумски содржини на јазиците на немнозинските етнички заедници. Само мал број 
локални јавни радија се трансформираа во комерцијални радиостаници, така што просторот што 
тие го пополнуваа со емитување различни информации за локалната заедница каде емитуваа про-
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грами, остана празен. Но, наместо да се бараат виновници и да се посочува прстот кон овој, или оној 
учесник во процесот и наместо да се ламентира врз она што повеќе не постои, треба да се размис-
лува како да се пополни празнината. Обезбедувањето информации за локални настани е делум-
но функција на Јавниот сервис, но се поставува прашањето дали МРТ некогаш ќе успее да форми-
ра свои регионални центри, иако е тоа нејзина законска обврска? Дали ќе се најде начин како ло-
калната власт да финансира програми со кои граѓаните ќе се информираат за она што се случу-
ва во нивната локална заедница, и притоа да не се вршат обиди за влијание врз медиумот или, пак, 
тие програми да не се сведуваат на преноси од седниците на советите на општините? Ова зави-
си и од медиумите и од активноста на етничките заедници на локално ниво, а секако, и од локал-
ната власт, поточно од нејзината подготвеност да соработува со медиумите, почитувајќи ја нивна-
та самостојност и независност, и работејќи за интересите на граѓаните, а не за себепромовирање.

4) Треба да се размисли како да се популаризира отворањето непрофитни радија, како да се реали-
зира очекувањето дека во овој сектор ќе се препознаат, особено, помалите етнички заедници. Ова е 
функција првенствено на регулаторното тело, чија законска обврска е да се грижи за обезбедување 
плурализам во радиодифузијата, кој, меѓу другото, значи и постоење разновидни медиуми на 
јазиците на етничките заедници и разновидни програми со кои им се овозможува на етничките 
заедници да ги промовираат своите културни вредности. Факт е дека фреквентниот спектар во 
најнаселените подрачја одамна веќе е зафатен и дека нема обиди дел од спектарот да се пренаме-
ни, ниту, пак, постои обид општите насоки, утврдени во Стратегијата за развој на радиодифузна-
та дејност, во поглед на развојот на непрофитниот радиодифузен сектор, да се разработат во по-
себен документ со кој детално ќе се дефинираат сите нерешени прашања и проблеми кои се преч-
ка за развој на овој сектор. За ова да профункционира, потребно е да се постават јасни правила на 
игра, да се биде конзистентен во спроведувањето на регулаторната политика, да се мотивираат ет-
ничките заедници желбата за свој медиум да ја преточат во активност која ќе резултира не само со 
создавање, туку и со долготрајно одржување на непрофитно радио на својот јазик.

5) Подигнувањето на нивото на квалитетот на програмите е задача која треба сериозно да ја сфатат 
и голем број од приватните медиуми на јазиците на етничките заедници. Всушност, прашањето 
на медиумите на јазиците на етничките заедници не е толку работа на квантитетот, колку на ква-
литетот. Во поглед на бројот, има помалку радија и телевизии кои емитуваат програма на тур-
ски, српски и на влашки и тоа секогаш само како втор или трет јазик, односно треба да се рабо-
ти на создавање сервиси кои ќе зрачат програма единствено на овие јазици. И ова е прашање 
за кое примарна одговорност и обврска има Советот за радиодифузија, кој мора да води смет-
ка за потенцијалот на пазарот, односно да не ги „раздава“ фреквенциите по секоја цена, без да 
води сметка за потребата од обезбедување на сите аспекти на медиумскиот плурализам. Во 
Македонија има многу радија и телевизии – ова е забелешка која, честопати, му се упатува на Со-
ветот за радиодифузија, а сепак, недостигаат медиуми, особено на јазиците на помалубројните 
етнички заедници. Факт, за кој се говори со години наназад, е дека пазарот во радиодифузниот 
сектор во Македонија е премногу раситнет. Постојано се очекува дека пазарот сам ќе се регули-
ра, односно дека ќе исчезнат оние комерцијални медиуми кои не се рентабилни, но мошне рет-
ко се случило некој медиум да ја врати дозволата. Поради големиот број ТВ станици на држав-
но ниво, најтешко можат да опстанат токму медиумите на етничките заедници. Навистина, преку 
различни начини на прием се гледаат странски програмски сервиси на јазиците на немнозински-
те заедници, но исклучително е важно да постојат домашни канали и весници кои ќе ги задоволу-
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ваат потребите за локални содржини на овие граѓани на Македонија. Ова, особено е важно за Ро-
мите и за Власите, бидејќи на овие два јазика нема ниту странски канали.

6) Податоците од истражувањата покажуваат дека публиката оди онаму каде што доби-
ва медиумски содржини на својот мајчин јазик. Ваквиот факт, кој постојано го докажува-
ат мерењата на публиката, покажува уште еден дополнителен аспект на сегментирањето 
на пазарот – колку е помала публиката, толку е помал интересот на огласувачите и по-
мали се средствата остварени од реклами. Сепак, неследењето на пазарните бројки и на 
однесувањето на публиката во однос на досегот на медиумите на јазиците на етничките заед-
ници, укажува на недостатоци и нееднаков третман на огласувачите кон овие медиуми.   
Државното рекламирање на различните „социјални проекти“ на органите на власта ги фавори-
зираше, главно, големите и највлијателни медиуми, односно ја запоставуваше важноста на ме-
диумите на етничките заедници и го дестимулираше нивното работење. За разлика од многу 
други европски земји каде постојат осмислени и системски мерки за поттикнување на култур-
ниот плурализам во медиумите, преку стимулирање на содржините наменети за негување на 
културната и јазичната разновидност, во Македонија средствата што се издвојуваа од Буџетот 
само ја засилуваа пазарната позиција на „големите“, а уште повеќе ги  потиснуваа малите ло-
кални медиуми, кои со своите „мали“ публики не се привлечни за огласувачите.     

7) Следејќи ги насоките во документи на Советот на Европа,  неопходно е да се размисли за 
воведување нови механизми за поддршка на печатените изданија, телевизиите и радијата на не-
мнозинските заедници, особено на помалубројните, со цел да се збогати медиумскиот плурали-
зам и содржинската разновидност. Во овој контекст, треба да се вложат напори и од Агенцијата 
за остварување на правата на заедниците, која, всушност, е формирана за заштита на правата 
на помалите етнички заедници во Македонија. Во својата Програма за работа за 2010 година, таа 
имаше предвидено низа активности за да се подобри информирањето на припадниците на заед-
ниците преку финансирање програмски содржини, создавање информативни, документарни и 
филмски програми преку Јавниот сервис, преку основање нови и одржување на, веќе постојните, 
печатени медиуми на помалкубројните заедници, поддршка на проектите на невладиниот сектор 
во областа на информирање на припадниците на заедниците кои се помалку од 20%.

8) Советот за радиодифузија треба конзистентно да го спроведува она што во Стратегијата за 
развој на радиодифузната дејност го има предвидено за непрофитните медиуми. Заложби-
те од Декларацијата за улогата на медиумите на заедница во промовирањето на социјалната 
кохезија и интеркултурниот дијалог на Советот на Европа, треба да бидат во основата на по-
литиката за поддршка на медиумите на јазиците на етничките заедници. Засега, нема аналогни 
и дигитални фреквенции издвоени посебно за нив; нема ниту директна, ниту индиректна под-
дршка за нивната иднина во дигиталното опкружување; нема проекти за развивање програми 
и за формирање нови медиуми на заедница; нема обуки за луѓето кои се ангажирани во нив; 
нема мрежи за размена на информации и поддршка.

9) И самите немнозински заедници, исто така, треба да покажат интерес да создадат и, особе-
но, да одржат медиум на својот јазик. Можеби влијанието на раситнетиот пазар и на острата 
конкуренција ќе се ублажи доколку самите заедници најдат начин како да ги поддржат медиу-
мите на својот јазик. Можеби така ќе можат да влијаат и врз квалитетот на програмите, на при-
мер, ако се одлучат да финансираат програми кои ќе мора да задоволат одредени стандарди.
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10) Формалното образование на претставниците на етничките заедници за новинарство и за други 
сродни професии во медиумскиот сектор, треба да се поттикнува со нови програми. Исто толку е 
важно и континуираното образование и неформалните облици на обука и образование на врабо-
тените новинари и медиумски работници – претставници на етничките заедници. Недостатокот 
на образование и професионални вештини на кадарот не смее да биде фактор на заостанување 
во развојот на медиумите на етничките заедници во новото технолошко опкружување.    
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12. Препораки 

Неопходно е да се преземат конкретни чекори да се реализираат барем дел од мерките ут-
врдени во споменатата Декларација на Советот на Европа: 

•	 Да се направи сеопфатно согледување на потребите на етничките, но и на другите опште-
ствени заедници, во медиумскиот сектор;

•	 Да се изработи посебен стратешки документ, во кој ќе се утврди општественото значење на 
третиот, непрофитен медиумски сектор и на неговата улога како еден вид јавен сервис на 
локално ниво, а притоа, ќе се анализираат и обработат сите проблеми кои се пречка за не-
говиот развој (финансирањето, недостатокот на фреквенции, формите на поддршка, и сл.);  

•	 Да се искористат европските искуства (Франција, Германија, Ирска) и да се изнајдат ста-
билни извори за финансирање на овој сектор преку посебни средства од Буџетот, или од 
локалната заедница, или, пак, со издвојување на дел од средствата од надоместокот за до-
звола од комерцијалните радиодифузери;  

•	 Да се иницираат конкретни проекти за поддршка на програмите на медиу мите на заедни-
ците; 

•	 Да се зачуваат аналогни фреквенции за непрофитниот сектор, кои во одделни подрачја, 
веројатно, ќе бидат потребни и по дигиталниот премин и да се направи план за развој на 
овој сектор во дигиталното опкружување;

•	 Да се поттикнуваат и организираат програми за тренинг на медиумски професионалци и за 
медиумско описменување на припадниците на етничките заедници;

•	 Да се организираат програми за размена на професионалци кои работат во медиуми на ет-
нички заедници, на европско ниво;

•	 Да се организираат работилници и конференции на кои ќе се поканат претставници на 
Светската асоцијација на радијата на заедницата (AMARC) и на други експерти кои можат 
да помогнат во осмислувањето на програми за финансирање и за програмска поддршка на 
нови медиуми на заедницата во Република Македонија.   
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Прилог

Табела 1: Комерцијални телевизии кои емитуваат програма на јазиците на немнозинските заедници

Бр.
Име на аудио-
визуелниот 
медиумски сервис

Подрачје и 
опфат Формат на програмскиот сервис Јазик/ јазици на 

емитување

1 ТВ Алсат-М РМ
Државно

Телевизиски програмски сервис од општ формат 
во кој застапените видови програми ги остваруваат 
сите три медиумски функции

Албански и 
македонски 

2 ТВ АЛБ РМ државно 
преку сателит Специјализиран формат со забавна функција Албански

3 ТВ Ера Скопје
регионално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат Албански 

4 ТВ Едо Скопје
регионално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат Босански 

5 ТВ Шутел Скопје
регионално

Телевизиски програмски сервис од општ формат 
во кој застапените видови програми ги остваруваат 
сите три медиумски функции

Ромски и 
македонски 

6 ТВ БТР Скопје
регионално

Телевизиски програмски сервис од општ формат 
во кој застапените видови програми ги остваруваат 
сите три медиумски функции

Ромски и 
македонски 

7 ТВ Дуе Гостивар
локално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
информативен општ формат Албански 

8 ТВ Гурра Кичево
локално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат Албански 

9 ТВ Ускана Кичево
локално

Телевизиски програмски сервис од општ формат 
во кој застапените видови програми ги остваруваат 
сите три медиумски функции

Албански 

10 ТВ Феста Куманово 
локално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат Албански 

11 ТВ Хана Куманово
локално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат Албански 

12 ТВ Арт канал Струга
локално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат Албански 

13 ТВ Арт Тетово
локално

Телевизиски програмски сервис од општ формат 
во кој застапените видови програми ги остваруваат 
сите три медиумски функции

Албански 

14 ТВ Коха Тетово
локално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат Албански 

15 ТВ Супер скај Тетово
локално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат Албански 

16 ТВ Калтрина Струга
локално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат

Албански и 
македонски 

17 ТВ Чеграни медиа Гостивар
локално

Телевизиски програмски сервис од претежно 
забавен општ формат 

Албански, 
македонски и 
турски 

18 ТВ Лажани Долнени
локално

Телевизиски програмски сервис од претежно 
забавен општ формат

Босански, маке-
донски и албански 

19 ТВ Жупа Центар Жупа
локално

Телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат

Македонски, 
турски и албански 

Извор: www.srd.org.mk
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Табела 2: Комерцијални радија кои емитуваат програма на јазиците на немнозинските заедници

Бр.
Име на 
аудиовизуелниот 
медиумски сервис

Населено 
место / 
подрачје

Формат на програмскиот сервис Јазик/ јазици на 
емитување

1 РА Арачина Скопје
регионално

Програмски сервис говорно-музичко радио 
од општ формат во кое застапените видови 
програми остваруваат најмалку две од трите 
медиумски функции

Албански 

2 РА Вати Скопје
регионално

Програмски сервис говорно-музичко радио со 
претежно информативен општ формат Албански 

3 РА Мерлин Дебар
локално

Програмски сервис говорно радио со 
претежно информативен општ формат Албански 

4 РА Јехона Куманово
локално

Програмски сервис музичко-говорно радио 
од општ формат Албански 

5 РА Риниа 2000 Прилеп
локално

Програмски сервис говорно-музичко радио со 
претежно информативен општ формат Албански 

6 РА Рапи Струга
локално

Програмски сервис музичко-говорно радио 
од општ формат Албански 

7 РА Блета Тетово
локално

Програмски сервис говорно-музичко радио со 
претежно забавен општ формат Албански 

8 РА Фама Тетово
локално

Програмски сервис говорно-музичко радио со 
претежно забавен општ формат Албански 

9 РА Беса Прилеп
локално

Програмски сервис музичко-говорно радио 
од општ формат Албански и македонски 

10 РА Мис 2008 Пласница
локално

Програмски сервис говорно-музичко радио 
од општ формат во кое застапените видови 
програми остваруваат најмалку две од трите 
медиумски функции

Македонски и турски 

11 РА МХ Охрид
локално

Програмски сервис говорно-музичко радио со 
претежно информативен општ формат

Македонски, српски и 
хрватски 

12 РА Тернипе Прилеп
локално

Програмски сервис говорно радио од општ 
формат во кое застапените видови програми 
остваруваат најмалку две од трите медиумски 
функции

Ромски и македонски 

13 РА Енџелс ФМ Штип
локално

Програмски сервис говорно-музичко радио со 
претежно информативен општ формат Ромски и македонски 

Извор: www.srd.org.mk
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