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Податоците презентирани во оваа брошура се резултат на
новинарско истражување кое во себе интегрира
новинарски и академски методи со цел да дојде до
заклучоци за состојбата на новинарите во источниот дел
на Македонија. Истражувањето беше фокусирано на
новинарите и нивниот финансиски аспект, на
почитувањето на работните односи во медиумите во
Источна Македонија и условите во кои работат медиумите.
Дел од истражувањето опфати и аспекти на новинарите и
невладиниот сектор односно аспекти за тоа што може
граѓанскиот сектор да направи во насока на подобрување
на состојбите со медиумите и новинарите и обратно - како
новинарите и во која насока можат да го подржат и
подобрат цивилниот сектор во државата.
Од истражувањето произлегоа четири истражувачки
стории, две дебати - гостувања на локални и регионални
медиуми поврзани со темите и оваа публикација.
Истражувачките стории кои следуваат потврдуваат дека
новинарите во Источна Македонија работат за минимални
плати, без можности за годишен одмор, без слободни
денови во текот на неделата и дека во најголем дел од
медиумите не се почитува законот за работни односи.
Истражувањето покажува дека и националните радио-
дифузери не го почитуваат во целост Законот за работни
односи, но и дека Македонската радио телевизија и
Македонската информативна агенција се далеку под
стандардите кои треба да ги исполнуваат како Јавни
информативни претпријатија. Ова новинарско истра-
жување има оправданост од општествен аспект затоа што
е прво од ваков вид кое сеопфатно ги покажува условите
во кои новинарите во Источна Македонија работат. 
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Анкетирањата се спроведени на територијата на
радиодифузните региони Д2, Д3 и Д4 (во понатамошниот
текст „источен регион“) врз новинари, уредници и
претставници од невладиниот сектор во периодот од
декември 2016 до март 2017.
Истражувањето се реализираше преку методите: анкетно
истражување на 59 новинари и уредници; анкетен
прашалник делумно реализиран преку интернет, а
делумно преку директно анкетирање на средба со
испитаниците; посета на медиуми и редакции во
таргетираниот регион; опсежни интервјуа и анализа на
податоци добиени преку барање на информации врз
основа на Законот за слободен пристап до информации од
јавен карактер. Анкетниот прашалник делумно беше
спроведен преку интернет, а делумно и во живо, на средби
со новинарите и медиумските работници. Беа посетени
речиси сите редакции на медиуми во источниот регион, а
беа направени и 6 дополнителни поопсежни интервјуа во
кои беа поставени прашања за финансиската состојба на
новинарите. Најголем дел од новинарите, со цел да имаат
некаков пристоен надоместок во текот на месецот работат
за повеќе редакции и затоа голем дел од истражувањето
се фокусира и на дописниците од радиофузните региони
Д2, Д3 и Д4, односно, околу 27 од анкетираните новинари
се дописници. Нивниот број сосема прецизно не може да
се утврди затоа што анкетниот прашалник беше целосно
анонимен, а прашањата за дописници не беа задол-
жителни за одговарање во формата на анкетата.
Во истражувањето анкетирани се 59 новинари и уредници
од медиумите.
Покрај анкетата, со 6 новинари од различни населени
места се направени и опсежни интервјуа на теми кои се од
интерес на ова истражување. 



Анкетно истражување
за почитување на правата

на новинарите
според Законот

за работни односи

Анкетно истражување
за почитување на правата
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за работни односи
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Во овој дел од истражувањето предмет на интерес е
состојбата со почитувањето на правата на новинарите во
поглед на Законот за работни односи1.

Овде, пред се, истражувањето е насочено кон 
почитувањето на правото на годишен одмор, односно, 
колку работни денови платен одмор добиваат 
новинарите, потоа дали добиваат надомест или пак 
слободни денови во случај кога работат во текот на 
викенд или празник (неработни денови), колку
работни часови работат во текот на еден ден, дали се
здравствено и пензиски осигурени и дали е редовно
плаќањето на осигурувањето.

Истражувањето исто така во овој дел ги опфаќа 
мислењата на новинарите во поглед на промена на 
работното место, можноста да се вработат во државна 
администрација, но не како новинари и лоцирање на 
клучните проблеми кои тие сметаат дека треба да се 
решат итно.

Целта е да се дојде до сознание колку се почитуваат 
правата од работните односи на новинарите, колку 
самите новинари реално гледаат на евентуалните 
прекршувања и непочитувања на нивните права, како и 
каква е нивната перцепција на новинарската работа и 
размислувањата за напуштање на професијата новинар. 
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Резултатите од истражувањето за почитувањето на
правата на новинарите според Законот за работни односи
треба да покажат каква е реалната ситуација во оваа
област и како на неа реагираат новинарите. Поради тоа се
поместени и прашања кои се однесуваат на
размислувањето на новинарите дали би прифатиле работа
во друга професија или во државна администрација.
Едно од прашањата од овој дел од истражувањето се
однесува на почитувањето на правото на
платен годишен одмор.

Колку работни денови платен одмор имате во текот на годината?

Најголем дел од анкетираните, 17 %, одговориле дека
имаат 15 дена платен годишен одмор.
16.9% одговориле дека имаат 20 дена.
10,2 % одговориле дека имаат 10 дена.
6,8 % одговориле дека имаат 18 дена.
6,8 % одговориле дека немаат ниту еден ден годишен одмор.
5,3 % одговориле дека имаат 23 дена.
5,1 % одговориле дека имаат 24 дена.
6,1 % одговориле дека имаат годишен одмор според Законот.
3,4 % одговориле дека имаат 25 дена.

По еден испитаник одговориле дека имаат по 7, 8 , 12 и 14 денови одмор.

Останатите учесници во анкетата дале одговор дека немаат платен, туку 
само неплатен годишен одмор, или дека немаат одговор на прашањето.
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? Доколку сте на работа во текот на викенд или празник (неработни денови) 
добивате слободни денови во текот на неделата или поголема дневница?

? Доколку сте на работа во текот на викенд или празник (неработни денови) 
добивате слободни денови во текот на неделата или поголема дневница?

Резултатите од одговорите на ова прашање покажуваат загрижувачка состојба 
која укажува на непочитување на правото на платен годишен одмор за
новинарите. Загрижува податокот дека многу мал, незначителен дел од 
испитаниците добиваат платен годишен одмор според законските одредби, 
најголем дел од нив се со варијабилен број на денови на годишен одмор. Ако се 
земе предвид дека најголем дел од новинарите во периодот кога нивни колега 
новинар е на годишен одмор ги преземаат и неговите обврски, со што се удвојува 
нивниот работен товар, се потврдува дека во овој дел имаме хаотична ситуација 
и непочитување на правото на платен годишен одмор за новинарите. 

Повеќе од половината анкетирани, 50, 8 %, одговориле дека не добиваат ништо 
– односно ниту слободни денови, ниту дневница или финансиски надомест.

Следното прашање се однесува на добивањето на неработни денови или 
финансиски надомест во случај на работа за викенд или празник. 
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Сам по себе фактот дека повеќе од половина од новинарите – учесници во 
истражувањето одговориле дека не добиваат ниту слободен ден, ниту финансиски 
надомест – дневница во случај кога работат за време на викенд или празник 
доволно го отсликува непочитувањето на уште едно законски утврдено
право според Законот за работни односи. 

Понатаму во истражувањето област на интерес е бројот на работни часови во текот 
на еден ден. 

Најмногу од анкетираните – 49,24 % одговориле дека имаат 8 работни часа во текот 
на денот
10,2 % одговориле дека имаат 7 работни часови.
10, 2 % одговориле дека имаат 10 работни часови.
6,8 % одговориле дека имаат 12 работни часови.
3,4 % одговориле дека имаат 9 работни часови.

Останатите одговори се следните: 10-12 часа – 1 анкетиран; 8-10 часа – 2 
анкетирани; 5-6 часа – 1 анкетиран; 6-7 часа – 1 анкетиран; 7-8 часа – 1 анкетиран;
колку треба – 1 анкетиран; колку јас сакам – 1 анкетиран; зависи - 1 анкетиран;
нон стоп – 1 анкетиран; различно – 1 анкетиран, и еден одговорил дека работи 8 
часа во текот на денот, а во зависност од потребата на медиумот и повеќе. 

? Колку работни часа имате во текот на денот?
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Резултатите од одговорите на ова прашање покажуваат шареноликост во 
почитувањето на работното време на новинарите. Од една страна речиси половина 
анкетирани се изјасниле дека имаат работно време од осум часа дневно, но 
останатата половина се соочува со подолго работно време, но и со флексибилност, 
па дури и работно време од само 5-7 часа (иако само двајца до тројца
испитаници дале таков одговор). Ако се земе предвид дека новинарската работа 
често не е поврзана само со присуството во редакција, и дека не ретко новинарите 
ја работат новинарската работа и по завршувањето на работното време, јасно е дека 
има потреба од регулирање на овој дел од правата на новинарите. 

Ване Трајков
новинар, ТВ ВИС Струмица

Новинарите немаат слободни денови,
немаат ни работно време.
Буквално си новинар 24 часа.
Мора тоа да се цени, ова е креативен труд.
Според мене работничките права на
новинарите не се почитуваат
во ниту една смисла.
Ние често пишуваме за работничките права
на работниците, а на нас најголем
дел од правата ни се ускратени. 
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Истражувањето за почитувањето на правата на 
новинарите од работен однос според Законот за 
работни односи го потврди она што самите новинари 
го знаат и чувствуваат подолг период, но немаат 
начин и сила да променат нешто – загрижувачки 
висок степен на непочитување на правата од Законот 
за работни односи. Ова е дотолку поиронично, 
поради фактот дека новинарите се тие кои пишуваат 
за непочитување на овие права во другите области, 
но очигледно тие самите имаат проблем во 
остварување на своите права. 

Речиси нема новинар кој добива платен 
годишен одмор како што предвидува Законот, 
најчесто во деновите од одмор им се бројат и 
викендите и празниците. Шаренилото од 
одговори покажува дека на работодавците – 
сопствениците на медиуми им се прогледува низ 
прсти и им се дозволува да не го почитуваат законот, 
дозволувајќи им на новинарите да користат само 10, 
15, 20 денови годишен одмор, вклучувајќи ги и 
викендите. Законот предвидува дека минимумот на 
платен годишен одмор изнесува 20 работни денови, 
а максимумот 26.
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Прашање е колку е тоа платен годишен одмор на кој секој 
вработен има право, со оглед на праксата новинарите да 
ги преземаат работните обврски на колегата кој е на 
одмор, со што практично во тие периоди им се удвојува 
работниот товар.

Новинарите не добиваат слободни денови или
финансиски надомест кога работат на празник или
викенд. 

Малку подобра е состојбата кога станува збор за
работното време, каде барем близу половина од
анкетираните одговориле дека имаат осумчасовно
работно време дневно, но останува фактот дека
половина од испитаниците се соочуваат со работно
време подолго од осум часа, или флексибилно. 

Резултатите покажуваат дека постои потреба од мерки кои ќе 
овозможат новинарите да ги уживаат правата кои им ги 
овозможува Законот за работни односи и останатите 
законски одредби од оваа област, со што ќе се намали и 
незадоволството на новинарите од сопствениот статус, што 
секако треба да резултира и со подобри новинарски 
производи, со подобри услови за работа на новинарите, кои 
нема да бидат доведени во ситуација да пишуваат за 
проблеми на граѓаните со непочитување на права, но да се 
помируваат со непочитувањето на нивните сопствени права. 



Истражување за
финансиската

состојба на
новинарите

Истражување за
финансиската

состојба на
новинарите
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Овој значаен сегмент на истражувањето ја анализира
финансиската состојба на новинарите во медиумите.
Покрај анкетното истражување и физичката посета на
речиси сите редакции во источниот регион, направени се
и неколку интервјуа кои имаат за цел да ја отсликаат
состојбата со финансиите на новинарите, уредниците и
генерално медиумските работници. Истражувањето се
фокусира на нивните примања во текот на еден месец, и
на плаќањата на реалните трошоци направени при
работата на новинарите. Во рамките на овој дел од
истражувањето анализирана е состојбата и во
Македонската радио телевизија и државната новинска
агенција МИА. 

Анкетата има за цел да покаже неколку аспекти на финансиската состојба на 
новинарите, од тоа колкави се нивните примања во текот на еден месец, потоа, 
дали им се плаќа прекувремена работа и работа за време на празници, па се до тоа 
дали добиваат средства за надомест на трошоците кои тие ги имаат за реализација 
на своите новинарски приказни.

Со цел да покажеме дека новинарите тешко можат финансиски да опстанат 
работејќи само за една редакција ги запрашавме за колку редакции работат во 
моментот. Веројатно новинарството е една од ретките професии во Македонија 
каде повеќе од 48% од професионалците работат кај повеќе од еден работодавач. 
Нашите истражувања покажаа дека 48,2% од новинарите работат за повеќе од 
една редакција. 
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Интересни информации добивме и за просечните примања на новинарите во овие 
региони. Истражувањето покажа дека поголем дел од новинарите во овие региони
земаат плата која е далеку под македонската просечна плата. Дури 54,2% од 
новинарите земаат плата која се движи од 11.000 до 16.000 денари, 11,9% од 
новинарите имаат месечна плата од 8.000 до 10.000 денари, што е навистина 
поразително. Само 10,2% од новинарите земаат плата која е во висина на 
просечната плата во Македонија, објавена од Државниот завод за статистика2.

? За колку редакции работите во моментот?

? Колку изнесуваат вашите финансиски примања во текот на еден месец?
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Ова е податок кој покажува дека финансиската состојба на новинарите во Источна 
Македонија е поразителна и наведува на прашањата: дали е возможно да
се очекува квалитетно и објективно новинарство во услови кога новинарите имаат 
финансиски проблеми од овој обем, колку се новинарите мотивирани со
вакви месечни примања, а особено и ако и оваа мала плата доцни во текот на 
месецот. Според одговорите на анкетираните новинари 52,5% од нив имаат 
проблем со редовната исплата на тој скромен надоместок. Поголемиот дел од 
новинарите имаат константно или повремено доцнење на исплатата на плати. 

Редовна плата и исплата на придонесите имаат само 47,5% од новинарите. Иако 
редовно исплаќање не треба да претставува никаков проблем, ние се уште имаме
огромен број на новинари кои се борат со вакви егзистенцијални проблеми. 
Очигледно тоа значајно влијае на мотивацијата на новинарите, и затоа најголемиот 
дел од нив веднаш би ја напуштиле професијата ако во друга професија им се 
понуди поголема плата. 

Весна Крстева
уредник, радио Канал 77, Штип

Немањето доволно финансиски средства,придонесуваат новинарите да 
работат дополнителни работи кои што немаат врска со новинарството, или 
едноставно се откажуваат од оваа професија.

? Дали ви доцни плаќањето на здравствено/пензиско осигурување или
плаќањето на хонорари и плати?
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Горан Лефков
новинар, СКУП Македонија

Со плата од само 8.000 денари колку што добиваат дописниците не може да се 
живее. Затоа работа само во една редакција не е доволно за секој квалитетен и
амбициозен новинар. Иднината на новинарството е во фриленсерството и тука 
мислам ќе има подобрување на статусот на новинарите. Се додека работат за 
редакции кои си ја продаваат уредувачката политика новинарството ќе биде 
уништено како професија. Апсолутно е јасно дека финансиите влијаат на 
објективното новинарство, иако мислам дека моралните стандарди кои пред 
себе си ги поставил новинарот се многу поважни. Но покачувањето на 
стандардот на новинарите ќе го подобри квалитетот на новинарите кои ќе 
влезат во професијата, а со тоа ќе се подобри и објективноста. 

                                                                              Само од новинарството тешко се живее.
                                                                              За да преживее новинарот потребно е
да работи најмалку за уште една редакција.За жал, плаќањето по напишан 
текст или прилог, во некои медиуми е прескромно, па иако се бара квалитет за 
да се заработи мора да се има голема продукција. Од друга страна одамна е јасно 
дека финансиската (не)сигурност влијае на објективноста на новинарите. 
Доколку новинарот е добро платен и има добри услови за работа, тогаш ќе има 
и независност, односно нема да потпаѓа под влијанија на носители на локални 
или државни функции, нема да зависи од никого и ќе иде похрабар во работата. 

Даниела Такева
дописник на МИА од Делчево

? Доколку би имале можност да работите друга професија за 
поголема плата дали би го сториле тоа? 
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62.7%

Новинарите се толку демотивирани што, според нашата анкета, веднаш би заминале 
на работа во државна администрација. Како и поголем број од работниците во 
Македонија и тие одговорија дека се согласни да го напуштат новинарството и да 
заминат во државна администрација3.

Тони Ајтовски
уредник, ТВ Канал 8, Кочани

Да се живее од новинарство е невообичаено тешка работа, уште повеќе ако 
новинарот работи само за една редакција. Поради тоа, повеќето од 
поискусните и повозрасни новинари се обидуваат финансиската дупка да ја 
„крпат“ со хонорарен ангажман и во други редакции, со што до некаде можеби се 
успева да се врзе нешто што би можело да биде разумен приход. Кај нас голем е 
бројот на новинари врз чија работа доминантно влијае финансиската 
состојба. Но, таа работа во голема мерка зависи од карактерот на личноста 
која работи како новинар, иако стои фактот дека е голем бројот на оние 
новинари врз чија објективност влијае финансиската (не)сигурност. Има и 
примери кога парите биле главната мотивација за да се објавуваат или да се 
премолчат одредени информации, во зависност дали му одат во прилог или не 
на “финансиерот“. 

? Доколку ви понудат работна позиција која не е новинар, а е 
работа во државна администрација дали би прифатиле?
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62.7%

62.7%59.4%

Бидејќи ова истражување ги опфаќа новинарите во источниот регион сеопфатно ја 
анализиравме и состојбата со дописниците и нивните услови. Според првото прашање
за дописниците дознаваме дека само 11,8% од нив имаат регулирано работен однос 
со куќата каде работат, останатите или работат на црно или со авторски договори.
Дури 80% од анкетираните одговориле дека немаат службено возило, па настаните ги 
следат со сопствени возила или на различни начини се снаоѓаат за превоз. 

Освен немањето на возило, дописниците од овој регион ја немаат ниту потребната 
техничка опрема - најголем дел од нив немаат соодветна опрема за работа 
(микрофони, апарати, камери, диктафони и слично). 

? Дали имате службено возило?

? Дали имате потребна техничка опрема
(камера, апарат, диктафон, канцелариски материјал ...) 
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62.7%

62.7%

Новинарите во источниот регион се самите и техничари и сниматели и монтажери и 
реализатори. Најголем дел од нив земањето на изјавите или снимањето на интервјуата 
го реализираат и како сниматели и како новинари. Тоа публиката не може да го види, но 
новинарите сами снимаат, сами монтираат и сами ги пишуваат своите текстови. Ова 
можеби заштедува средства на медиумот каде работат, но значително влијае на 
квалитетот на медиумскиот производ. Според нашата анкета 70,4% од анкетираните 
дописници немаат техничко лице, па техничката работа ја извршуваат сами. 

Може слободно да се заклучи дека новинарите работат во суб-стандардни услови. 
Немањето опрема, соодветна плата, превоз ги прави новинарите исклучително 
зависни. Најголемиот дел од дописниците се оставени и без соодветен простор за 
работа. Тие немаат канцеларии или простории каде ќе можат да работат, па најголем 
дел од нив ги користат сопствените домови како импровизирани редакции. 

? Дали имате соодветен канцелариски простор на располагање?

? Доколку сте дописник на електронски медиум дали имате техничар? 
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Даниела Такева
дописник на МИА од Делчево

Во однос на прашањето дали има простор за развој на млади новинари во 
мојот регион мојот одговор е негативен. Имено, познавам многу млади 
новинари кои не ни помислуваат да работат овде новинарство, туку
остануваат во Скопје, каде имаат поголеми шанси за работа. Дури и од ова има 
полошо, а тоа е фактот дека поради актуелните случувања во 
новинарството, несигурните и мали плати, многу млади не ни помислуваат да 
студираат новинарство. Исто така, знам новинари кои не работат како 
новинари, туку се продавачи, таксисти или работат друга професија, бидејќи 
како новинари не можат да најдат работа. 

? На скала од 1 до 5 (каде 1 е најмалку, а 5 најмногу) оценете колку младите
(од 18 до 25 години) се заинтересирани за работа како новинари? 

Ваквата состојба дополнително создава проблеми на новинарската работа и ги 
демотивира актуелните новинари. Можеби токму поради ваквите сериозни
проблеми со кои се соочуваат новинарите имаме проблем со прилив на млади 
новинари во редакциите. За да го дознаеме тоа ние ги прашавме новинарите каков е
интересот кај младите луѓе за занимавање со новинарство и колку кај нив, во 
редакцијата, доаѓаат млади луѓе кои сакаат да се занимаваат со оваа професија. 
Проценката на новинарите е дека младите се многу малку заинтересирани да се 
занимаваат со новинарство. 
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Тони Ајтовски
уредник, ТВ Канал 8, Кочани
                                                                   Простор за обука на млади кадри во
                                                                   новинарството имало и ќе има. Сепак, никогаш
немало сосема доволно пари за обуки. Самите редакции не се во состојба ниту на 
посикусните, а уште помалку на нови новинари да им обезбедат обука или 
учество на некакви работилници, особено ако тоа е во друг град и на неколку дена. 

Горан Лефков
новинар, СКУП Македонија

Не постои простор за развој на млади новинари бидејќи општествениот статус и 
на поискусните колеги е ужасен. Кога млад новинар ќе види на какво дереџе се
постарите колеги не ја гледа иднината во професијата. Оваа професија е 
авангардна и бара авангардни и најквалитетни млади новинари, бидејќи тие 
треба да бидат препознатливи по своите ставови. Ако постарите колеги не се 
ценети и препознатливи идоли и херои, младите колеги ќе бегаат од професијата. 

Весна Крстева
уредник, радио Канал 77, Штип

Во Штип има простор за обука за млади новинари, доколку тие тоа самите го 
сакаат. На УГД има и можност за официјално образование, а во 
Универзитетското радио можност за практична работа. Колку обучени кадри 
излегуваат не сум имала можност да видам. Во приватните медиуми за обука 
и практична работа, пари не се дава. Квалитетни обуки , ако не се оние што ги 
обезбедуваат меѓународни организации, фондации,како и некои наши НВО,нема. 

Состојбата во националните медиуми како МРТ и новинската агенција МИА е, исто 
така, лоша од финансиски аспект. Преку Законот за слободен пристап до информации 
од јавен карактер ги добивме информациите за состојбата на нивните дописници од 
таргетираните региони. Финансиската анализа за МРТ и МИА ја обработуваме 
во посебна глава од ова истражување, сите податоци кои се однесуваат и на 
финансиската состојба на новинарите во МРТ и МИА можат да се најдат во 
тој дел од ова истражување.
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Лесно може да се заклучи дека финансиската состојба на 
новинарите во регионот кој го анализираме е повеќе од
лоша. Новинарите во источниот регион работат за плати кои 
се речиси двојно под просекот на плата во Македонија и 
работат во услови кои се далеку од нормални. Новинарите 
во овие региони се принудени да работат за повеќе од една 
редакција со цел да стигнат до примања кои ќе им 
овозможат пристоен живот. И покрај тоа што се платени 
исклучително малку, новинарите се во исто време и 
техничари и сниматели и фоторепортери и монтажери и 
возачи... 
Во голем дел од случаите и со посетата на местата каде работат 
можевме да се увериме дека тие користат приватна опрема и 
приватни возила за извршување на своите професионални 
обврски. Покрај немањето соодветни примања и техника, 
новинарите работат и без соодветни канцеларии или редакции. 
Посетите кои ги остваривме во Источна Македонија најчесто беа во 
нивните домови или во локални кафулиња. Често новинарите 
користат и простории на колеги од локалните медиуми.
Сите овие проблеми влијаат на мотивацијата на 
новинарите, влијаат на нивната објективност и 
професионалност и влијаат на тоа да нема прилив на млада 
генерација на новинари. Покрај тоа што актуелната генерација 
на новинари е несоодветно платена, ваквата состојба влијае и на 
тоа да нема нови генерации на новинари, а особено влијае на тоа 
да нема квалитетни новинари. Сето ова резултира со лошо и 
несоодветно информирање на публиката од источниот регион. 
Иако е очекувано барем државните сервиси/медиуми да држат до 
одредени стандарди и поставуваат одредено темпо кое ќе го 
следат и приватните медиуми, сепак ова истражување тоа не го 
покажа. Состојбата и таму е подеднакво лоша. 



Истражување за
покриеноста и третманот со

новинари, дописници,
техничари, дописништва,

техничка опременост од страна на
Македонската радиотелевизија (МРТВ)

и Македонската информативна агенција (МИА)

Истражување за
покриеноста и третманот со

новинари, дописници,
техничари, дописништва,

техничка опременост од страна на
Македонската радиотелевизија (МРТВ)

и Македонската информативна агенција (МИА)
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Многу аналитичари и познавачи на новинарството 
и медиумите сметаат дека од тоа во каква состојба 
е Јавниот радиодифузен сервис (Македонската 
радиотелевизија) во голема мерка зависи каква ќе 
биде воопшто состојбата со медиумите и 
новинарството во Р. Македонија. Тргнувајќи од тој 
податок, еден од носечките елементи на 
Истражувањето за состојбата со новинарството и 
медиумите во Источниот дел од Македонија е 
токму начинот на кој Јавниот радиодифузен сервис 
го третира овој регион (покриеност со дописници, 
новинари, сниматели, монтажери и техничари, 
дописни центри од поголемите градови), што 
директно покажува дали граѓаните од овој регион 
го добиваат она на што имаат право – да бидат 
информирани за случувањата во нивната средина. 
Покрај за Македонската радио телевизија, во овој 
дел од истражувањето е опфатена и Македонската 
информативна агенција (МИА), со оглед на тоа дека 
тоа се двата медиумски сервиси кои се 
финансирани од граѓаните и квалитетната 
покриеност на регионот во секој поглед е нивна 
обврска. Бидејќи подолг период се забележува 
тенденцијата на намалување на бројот на 
дописници, дописни центри, како и информации од 
регионот, во истражувањето се задржуваме на 
состојбата со дописната мрежа, кадровската 
екипираност и техничката опременост, како и 
финансискиот аспект (висината на платите и 
хонорарите, плаќањето на патни трошоци...). 
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Македонска радио телевизија

Информациите за ова истражување, а кои се однесуваат на МРТВ 
(Македонската радиотелевизија) се добиени со користење на Законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактер, при што од Јавниот
радиодифузен сервис беа побарани податоци во врска со бројот на вработени 
(вкупно во МРТВ како и во радиодифузните региони Д2, Д3 и Д4), состојбата со
дописната мрежа, висината на приходите кои им се исплаќаат – плата, 
хонорари, патни трошоци, техничката опременост на дописниците, 
користењето на службени возила, бројот на сниматели и техничари. 

Дописна мрежа:

Во регионот кој е предмет на истражувањето (Радиодифузните региони Д2, Д3 и 
Д4, или Источниот, Југоисточниот и Североисточниот плански регион), според
податоците од 2008 година (последни официјални податоци според Државниот 
завод за статистика), бројот на населението е вкупно 526.866 жители, или по 
региони Источен плански регион 180.605 жители, Југоисточен плански регион 
172.151 и Североисточен плански регион 174.110 жители. Во овој регион, МРТВ 
има вкупно 3 (ТРОЈЦА) дописници во Куманово (покрива и Кратово), во Крива 
Паланка и во Струмица (покрива и Гевгелија, Дојран, Богданци, Валандово и 
Радовиш). Овие дописници се ангажирани само за МРА (Македонско радио), што 
значи дека Македонската телевизија НЕМА ниту еден дописник од регионот. 

Дописници
на Македонско Радио: 3

на Македонска
                      Телевизија: 0

Број на население:
                                 526.866
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Сите тројца дописници за Македонското радио се новинари вработени во 
редовен работен однос. Македонската радиотелевизија во овој регион нема 
ниту еден техничар. Тоа значи дека покривањето на настаните од регионот 
се сведува на телефонски јавувања, и тоа само за Македонското радио, со 
оглед на тоа дека Македонската телевизија практично не го покрива 
регионот со новинари – дописници, уште помалку со техничари, сниматели, 
монтажери.

Порано, истите тие објекти биле дописни центри со студија, опрема за 
директно вклучување во програмата на Македонската радио телевизија. 

МТВ има 35 моторни возила, а од нив ниту едно во регионот кој е предмет 
на ова истражување. 

Македонската радиотелевизија во радиодифузните региони Д2, Д3 и Д4 
нема ниту еден активен дописен центар. Свои простории има во Струмица, 
на ул. „Маршал Тито“ и во Штип, на плоштадот „Слобода“, но не ги користи. 
Во Штип, просториите се издадени под кирија и наместо новинари и 
техничари, таму работат готвачи и келнери, во угостителски објект. 

Дописната мрежа на МРТВ нема службени возила за дописниците, а 
надоместокот за патен превоз е вкалкулиран во бруто платата како кај сите 
вработени, а за подалечни релации се обезбедуваат патни налози. 

Ова значи дека дописникот од Струмица треба да се снајде како знае и умее 
и да стигне до Радовиш, Дојран, Валандово, Гевгелија или Богданци (да 
користи сопствено возило или автобус). Во подобра ситуација е дописникот 
од Крива Паланка, бидејќи покрива само Крива Паланка, а дописникот од 
Куманово мора во сопствена режија да патува до Кратово. До Штип, Свети 
Николе, Кочани, Виница, Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, 
не патува никој, бидејќи МРТВ практично не го покрива овој регион со ниту 
еден дописник. 
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Просечната бруто плата на тројцата вработени новинари во ЈП МРТ во 
радиодифузните региони Д2, Д3 и Д 4 (во Струмица, Куманово и Крива 
Паланка) изнесува 34.298,00 денари, а просечната нето плата изнесува 
23.140,00 денари. 

Според податоците од последниот попис (2002 година), во регионот кој е предмет на 
истражувањето, имало вкупно 150.950 домаќинства. Од нив, по основ на 
радиодифузна такса (под претпоставка наплатата да е 100 %), се собираат 28.680.500 
денари (466.349 евра) секој месец – во сумата не е вклучен делот од средствата кој го 
издвојуваат фирмите регистрирани во регионот. Во истиот регион, се враќаат врз 
основа на платите на тројца новинари – дописници на Македонското радио, вкупно 
102.894 денари (1673 евра). 

МРТВ има најголем број на вработени од сите медиуми во Македонија, но 
Источна Македонија ја „покрива“ со помалку вработени и од најсиромашната 
локална телевизија во регионот. Во МРТ, заклучно со месец февруари 2017 
година се евидентирани вкупно 863 вработени, од нив 230 се новинари. Од тие 
230, само 3 (ТРОЈЦА) се од радиодифузните региони Д2, Д3 и Д4. 

Според сите овие податоци, се потврдува дека Македонската радиотелевизија 
од ниту еден аспект не ја исполнува својата обврска за покривање на речиси
половина од територијата на Р. Македонија. Со само тројца вработени новинари 
– дописници на Македонското радио, без ниту еден дописник на Македонската
телевизија, без дописни центри, техничари, сниматели, може слободно да се 
каже дека нема ни минимум предуслови за елементарна покриеност со 
информации на целиот регион кој е предмет на ова истражување.

Број на домаќинства:

Вкупно средства за РДТ:

Плати за вработени во Источен Регион:

150.950
28.680.500 денари

(466.349 евра) – месечно
102.894 денари

(1673 евра) - месечно
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Македонска информативна агенција (МИА)

Како и за Македонската радиотелевизија, и за Македонската информативна 
агенција МИА, во истражувањето е користена методологијата на анкета, 
интервју, како и Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. 

Бараните информации се однесуваат на бројот на вработени, висината на платите 
и хонорарите и техничката опременост. 

Во радиодифузните региони Д2, Д3 и Д4 МИА има ангажирано вкупно 7 новинари. 
Од нив, само едно лице е во редовен работен однос, а останатите 6 се хонорарно
ангажирани. 

Просечната плата на новинар кој е во редовен работен однос во МИА изнесува 
21.700 денари (толку е и на тој еден новинар кој е во редовен работен однос од 
регионот кој е предмет на истражувањето). 

За да направи една вест, новинарот треба да вложи повеќе ресурси. Потребно е 
да истражува за темата, да консултира повеќе извори – во случајов тоа ќе го 
направи со сопствени средства, сопствен телефон. Потребно е да оди и на терен, 
во случајов со сопствено возило, на сопствен трошок, каде снима изјави и 
фотографира, со свој фотоапарат и диктафон. За да ја напише веста користи и 
сопствен компјутер, и интернет кој лично го плаќа за да ја испрати веста на 
редакцијата. Сите тие потрошени средства може да бидат дури и неповратно
потрошени и да не бидат надоместени ако веста не биде објавена, бидејќи МИА 
плаќа 200 денари само за ОБЈАВЕНА вест.

На ангажираните лица не им се исплаќаат патни трошоци за покривање на 
настани од регионот за кој имаат склучено договори. 

Лицата кои се хонорарно ангажирани во радиодифузните региони Д2, Д3 и Д4 (6 на 
број), согласно склучените договори, се плаќаат по учинок, односно 200 денари од 
објавена вест. 

Број на вработени:

Финансиски дел:

Вкупно вработени во МИА:

Вработени во Источен регион:

Хонорарци во Источен регион:

72 (новинари - 52)

1 вработен

6 вработени

ОБЈАВЕНА ВЕСТ = 200 ДЕНАРИ
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Техничка опременост:

Заклучок:

Во поглед на техничката опременост (уреди за снимање: диктафони, фотоапарати, 
транспорт), истражувањето ги даде следните резултати. Во регионот кој е предмет на 
ова истражување, МИА нема ангажирано, ниту вработено фотографи. Исто така, нема 
ниту едно службено возило, а според анкетираните новинари, не им се надоместуваат 
ниту телефонските трошоци. МИА нема ниту еден дописен центар или просторија во 
овој регион. Иако МИА има поголема застапеност во регионот од аспект на број на 
ангажирани новинари, сепак условите во кои тие новинари работат се далеку од 
професионални. Вреднувањето на нивниот труд е повеќе од потценувачки, со 200 
денари од објавена вест, сума која што реално е уште помала, со оглед на тоа што ги 
користат сопствените телефони, сопствените возила и сопствените диктафони. 
Поради тоа, во најголем дел од случаите, станува збор за новинари кои работат во 
други медиуми. 

Истражувањето потврди дека Јавниот радиодифузен сервис Македонска радио 
телевизија и Македонската информативна агенција МИА, двата медиума кои се
финансираат од парите на граѓаните на Р. Македонија го имаат ставено во крајно 
подредена положба регионот на Радиодифузните региони Д2, Д3 и Д4, што 
всушност претставува половина од територијата на државата, и околу една 
четвртина од населението во Р. Македонија. Македонската радиотелевизија целиот 
регион го има оставено на само тројца дописници, кои се ангажирани за 
Македонското радио, а запрепастувачки е податокот дека Македонската телевизија 
нема ниту еден дописник од регионот. Само по себе се поставува прашањето како и 
колку се покриваат настаните кои се случуваат во овој регион, оставени во сенка на 
случувањата во Скопје и во останатиот дел од државата. Цел еден регион е оставен 
без покривање и информирање од страна на Јавниот радиодифузен сервис, за кој 
плаќаат сите граѓани, и со самото тоа Јавниот радиодифузен сервис не ја остварува 
функцијата за која е формиран и на која граѓаните имаат право. Деловни простории 
кои МРТВ ги има во своја сопственост во Штип и Струмица , наместо да се дописни 
центри од кои ќе се пласираат информации за регионот, се употребуваат како 
угостителски објекти, што можеби е и симболика на целата состојба со третманот на 
цел еден регион од страна на ЈП МРТВ. 



Анкетно
истражување

за соработката
и перцепцијата на

новинарите на
граѓанскиот сектор

и обратно

Анкетно
истражување

за соработката
и перцепцијата на

новинарите на
граѓанскиот сектор

и обратно
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Во овој дел од истражувањето се задржуваме на перцепирањето на 
новинарите на граѓанскиот сектор и перцепцијата на здруженијата 
за медиумите и новинарите. Истражувањето се фокусира на 
реалното влијание кое граѓанските организации го имаат врз 
уредувачката политика на медиумите, како и други аспекти на 
меѓусебната соработка. Ова го истражувавме и кај новинарите и кај 
граѓанскиот сектор. Истражувањето сака да дојде до сознанија за 
тоа колку граѓанските организации имаат план за соработка со 
медиумите и колку влијааат врз уредувачката политика, а од друга 
страна да се дојде до сознанија и дали новинарите и медиумите 
посветуваат доволно време во своите медиуми на активности од 
граѓанскиот сектор. 

Еден тип на анкета со 13 прашања им беше понудувана на 
претставниците од граѓанскиот сектор, додека друг тип на анкета со 
23 прашања ја одговараа новинарите и уредниците на медиумите. 
Во истражувањето се анкетирани 59 новинари и уредници од 
медиумите и 45 претставници од граѓанскиот сектор (од исто толку 
организации). 

При селекцијата на испитаниците водено е сметка да бидат 
анкетирани сразмерен број на новинари и претставници на НВО 
секторот од градовите соодветно со нивниот број на жители. 

Покрај анкетата, направени се и опсежни интервјуа на теми кои се 
од интерес на ова истражување со 6 новинари од различни 
населени места. 



? Колку време сте во невладиниот сектор?
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Анкетата направена врз претставници од граѓанскиот сектор има за цел 
да покаже неколку аспекти: (1) да покаже на кое ниво е соработката на 
граѓанскиот сектор со
медиумите, (2) дали граѓанските организации имаат можност и влијаат 
врз уредувачката политика на медиумите и (3) дали организациите 
имаат некаков план
за медиумско претставување и третман. Најголем дел од анкетираните 
се повеќе од шест години во граѓанскиот сектор. Може да се забележи 
дека најголем дел од испитаниците се со поголемо искуство во оваа 
дејност, па така може да се добие и поцелосна слика за состојбата. 

Според географската структура, истражувањето покажува дека има разновидност во 
испитаните граѓански организации. 5 испитаници се од Делчево, 5 од Крива Паланка, 
6 од Куманово, 9 од Штип, 9 од Струмица, 1 од Карбинци, 1 од Берово, 3 од Богданци, 
1 од Виница, 1 од Зрновци, 2 од Кочани, и 1 од Конче. Истражувањето покажува дека 
најголем дел од испитаниците имале некаква соработка со медиумите. Дури 93,3% 
од нив одговориле дека до сега соработувале со медиумите и најголем дел од нив таа 
соработка ја оценуваат со 4 на скала од 1 до 5. 
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! Според досегашното искуство на скала од 1 до 5 (каде 1 е најлошо, а 5 најдобро)
оценете ја вашата соработка со медиумите/новинарите.

! На скала од 1 до 5 кажете го вашето мислење за невладините организации во 
Македонија каде 1 е најлошо, а 5 е најдобро

Може да се заклучи дека најголем дел од претставниците на граѓанскиот сектор се 
задоволни од соработката со медиумите и таа соработка ја оценуваат добро. Во овој
контекст слично прашање е поставено и на новинарите и уредниците во медиумите 
од истиот источен регион. Според одговорите, медиумите имаат значително полошо
мислење за граѓанскиот сектор отколку граѓанскиот сектор за медиумите. Најголем 
дел од анкетираните новинари и уредници ги оценуваат граѓанските организации со 
2 или 3, додека најмал дел од нив со оценка 5. 
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Новинарите и уредниците немаат добро мислење за граѓанските организации, но кога 
станува збор за соработката тие ја оценуваат како одлична. Ова е навистина интересно 
затоа што покажува дека новинарите немаат добро мислење за организациите, но во 
исто време кога соработуваат со нив сметаат дека таа соработка оди добро. 

Од ова можеме да заклучиме дека соработката меѓу граѓанскиот сектор и 
медиумите и обратно мора да се интензивира за да можат новинарите да имаат 
појасна и пообјективна слика за граѓанскиот сектор и обратно. Од одговорот на 
прашањето „дали медиумот во кој тие работат има некаков проект со НВО“ 
гледаме дека само 39% од нив одговориле потврдно. 

Воедно, истражувањето покажува дека граѓанските организации сакаат да 
соработуваат со медиумите и тоа во огромен процент (97,8% одговориле дека 
нивната организација сака да соработува со медиумите). Таа соработка 
најверојатно оди потешко или не оди на начин на кој посакуваат граѓанските 
организации затоа што најголем дел од нив немаат усвоено никаков план за
односи со јавноста или медиа план преку кој би имале соработка со медиумите. 
73,3% од нив одговориле дека таков медиа план не постои во нивната 
организација. 

Сметаме дека соработката меѓу медиумите и граѓанскиот сектор не 
треба да биде половична или делумна, туку дека медиумите и НВО 
мораат да соработуваат во сите насоки. Можеме да заклучиме дека 
секој медиум мора да има тесна соработка со граѓанскиот сектор и 
обратно – секоја организација дел од своите цели мора да ги 
реализира во соработка со медиумите. 

! На скала од 1 до 5 оценете го искуството кое сте го имале од работа со 
невладини организации? (1 е многу лошо 5 е многу добро) 

0 (0%)

12 (20.3%)

18 (30.5%)

21 (35.6%)

8 (13.6%)
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? Дали вашата организација има документ (план за односи со јавноста
или медиа план) за медиумска соработка?

? Според вас дали медиумите ги покриваат активностите на
НВО секторот во Македонија?

Од недоволната подготвеност на граѓанските организации за соработка со медиумите 
може да произлегува и нивното незадолство од медиумите и покривањето на 
настаните од страна на медиумите. Поради ова, сметаме дека јакнење на 
граѓанскиот сектор во насока на планирање и спроведување на односите со 
јавноста и медиумите, во голема мера би можело да влијае кон 
подобрување на состојбата, а исто така, го гледаме и како можност за идна 
соработка помеѓу двата сектори. 

На следното прашање „Дали медиумите ги покриваат активностите на граѓанскиот 
сектор во Македонија“ анкетираните претставници од граѓанските организации 
одговориле дека тоа не е доволно. 



? Дали според вас медиумите ги третираат сите НВО исто
(независно од нивните донатори) 

37

Може да се заклучи дека анкетираните од граѓанскиот сектор не се задоволни од 
вниманието кое го добиваат од медиумите. Според анкетата, речиси 30% од нив 
сметаат дека новинарите ги покриваат настаните на НВО секторот сосема недоволно. 
Во контекст на овој дел од анкетата можеме да го поврземе и одговорот на 
прашањето „дали медиумите ги третираат исто сите невладини организации, 
независно од нивниот донатор“. Од она што може да се забележи, веројатно 
перцепцијата на граѓанскиот сектор за третманот на медиумите е во донаторите. Тие, 
како што може да се види, во огромен број, сметаат дека новинарите не ги 
третираат исто сите граѓански организации и дека зависно од донаторите, едни 
добиваат поголемо, а други помало внимание во медиумскиот простор. 

Следниот дел од анкетата е еден од клучните во ова истражување и се 
фокусира на влијанието на граѓанскиот сектор врз уредувачката политика во 
медиумите. Долго време се создава јавно мислење дека граѓанскиот сектор 
има силно влијание врз уредувачката политика на медиумите. Дел од ова 
истражување има за цел да покаже дали таквото тврдење е вистинито. За да 
дојдеме до објективна вистина за ова, истото прашање беше поставено и на 
новинарите и уредниците и на претставниците на граѓанскиот сектор. Од 
одговорите можеме да видиме дека и новинарите и претставниците од 
граѓанскиот сектор се согласуваат дека граѓанските организации имаат многу 
мало или речиси никакво влијание врз уредувачката политика на медиумот. 
Само 3,5% од новинарите одговориле дека НВО имаат големо влијание врз 
уредувачката политика на медиумите, додека повеќе од 54% одговориле 
дека НВО имаат многу мало влијание или дека воопшто не влијаат врз 
уредувачката политика на медиумите. 
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Сличен став, дури и поригорозен во однос на ова прашање, имаат претставниците на 
граѓанскиот сектор. Кај претставниците на граѓанските организации, процентот на
оние кои сметаат дека организациите многу влијаат на уредувачката политика на 
медиумите е уште помал и изнесува 2,2%, а над 84% од нив сметаат дека здруженијата 
немаат никакво или дека имаат многу мало влијание врз уредувачката политика. Ова 
уште еднаш укажува на фактот дека уредувачката политика во ниту една 
смисла не може и не треба да биде под влијание на граѓанските организации, 
но и дека реалноста е таква - граѓанските организации немаат влијание врз 
уредувањето на медиумите во Источна Македонија. 

Ова укажува на тоа дека новинарите, кои работат во медиумите и 
секојдневно можат да видат како се креира уредувачката политика на 
медиумите, немаат перцепција дека таа политика на било кој начин е 
под влијание на граѓанскиот сектор во било која смисла. 

? Според ваше мислење колку невладините организации во Македонија
имаат влијание на уредувачката политика во медиумите?

? Според ваше мислење колку невладините организации во Македонија
имаат влијание на уредувачката политика во медиумите?

42.1%

31.1%
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Од спроведеното истражување врз новинарите, 
уредниците и граѓанските организации можеме да 
заклучиме дека соработката мора да се зајакнува.

Последното прашање во истражувањето за граѓанските 
организации беше описно да наведат што е она што 
сметаат дека е потребно за да се подобри тој однос и 
воедно соработката. Од одговорите имаше низа 
понудени решенија и таргетирани проблеми. Според 
она што може да се сумира некои од решенијата се 
целосна департизација на медиумите која ќе доведе до 
пообјективни медиуми кои нема да прават селекција во 
третманот на граѓанскиот сектор. Од истражувањето 
може да се заклучи и дека има потреба од поголема 
меѓусебна соработка и работа на заеднички проекти. 
Друг клучен проблем во соработката, според 
претставниците од НВО секторот, е и немањето доволно 
новинари. Редакциите располагаат со
многу мал број на новинари кои не можат да ги 
проследат сите настани (тоа го гледаме и во 
истражувањето за бројот на дописници и новинари во 
овој дел на Македонија). Воедно како решение може да 
се посочи и потпишување на формални меморандуми 
како и формална или неформална соработка со НВО и 
новинарите во работата на истражувачки стории. По 
интензивната соработка ќе ја зајакне довербата меѓу 
овие два сегмента на општеството кои се исклучително 
важни за јакнење на капацитетите на едно демократско 
општество. 
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