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Вовед

Потребата од прецизни и сеопфатни сознанија за состојбите во радиодифузната
индустрија од економски аспект произлегува од основната улога на Советот, која е
утврдена во член 21 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и според која
„Советот за радиодифузија при остварувањето на своите надлежности, утврдени со
овој закон, се грижи за ... економски и технолошки развој на дејноста ...“.

Анализата на состојбите на радиодифузниот пазар е повеќекратно значајна: за
Советот за радиодифузија како регулатор и неговите стратешки и тактички одлуки на
планот на краткорочниот и среднорочниот развој на традиционалните и новите медиуми;
за  радијата  и телевизиите во услови кога конвергенцијата на технологиите и појавата на
нови медиуми ги исправа овие последниве пред нови егзистенцијални и развојни
предизвици; и за огласувачите како субјекти кои преку медиумите допираат до
потрошувачите на нивните производи и услуги.

Во 2007 година Советот ја изработи првата анализа на пазарот на
радиодифузната дејност и во неа беа обработени податоците за претходните три години
(2004, 2005 и 2006 година). Оттогаш наваму, Советот изработува редовни годишни
анализи во кои ги претставува податоците за економското работење на радиодифузерите
во претходната година.

Оваа Анализа се однесува на економското работење на радиодифузерите во 2012
година. Податоците ги доставија самите радиодифузери, на посебен образец пропишан
од страна на Советот за радиодифузија, а нивната валидност беше проверена со
податоците од завршните сметки на радиодифузерите.

Во првиот дел од Анализата, се претставени податоците за телевизиската
индустрија и тоа засебно за јавниот сервис – Македонска телевизија, за телевизиите што
емитуваат програма на државно ниво (преку терестријален предавател и преку сателит),
за регионалните и за локалните телевизии. Во рамките на секој од овие сегменти од
телевизиската индустрија се прикажани податоците за остварените приходи, уделите на
радиодифузерите во вкупните приходи, структурата на приходите, вкупните трошоци,
уделите во вкупните трошоци и структурата на трошоците, резултатот од работењето и
просечниот број на вработени во редовен работен однос во 2012 година.

Вториот дел од Анализата се однесува на истите овие економски показатели но во
радиската индустрија.

Со оглед на тоа дека оваа е веќе шеста по ред Анализа на пазарот на
радиодифузната дејност и дека Советот располага со податоци за претходните години,
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имаше можност во оваа Анализа да биде прикажано и движењето на одредени економски
показатели во периодот од последните пет години.

Во третиот дел од Анализата се претставени податоците од мерењата на
телевизиската и на радиската публика во анализираната година.

Советот им се заблагодарува на сите радиодифузери што навреме ги доставија
податоците, на истражувачката агенција Nielsen Audience Measurement од Скопје која ги
обезбеди податоците од електронското мерење на телевизиската публика и податоците
за емитуваните реклами на телевизијата за 2012 година, на истражувачката агенција
Ипсос Стратеџик Пулс од Скопје која ги обезбеди податоците за слушаноста односно за
досегот на радиостаниците, како и на сите други субјекти што покажаа подготвеност за
соработка во текот на изработка на оваа Анализа.
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Резиме

Телевизиска индустрија

 На почетокот на 2012 година, дозвола да емитуваат телевизиска програма имаа
вкупно 75 субјекти. Во текот на годината, шест сателитски телевизии (ТВ БМ, ТВ
Џангл, ТВ Перспектива – Скајнет плус, ТВ Пинк 15, ТВ А2 и ТВ АБ Канал), една
регионална телевизија (ТВ Пинк Мак) и две локални телевизии (ТВ Новател-Плус
од Прилеп и ТВ Меди од Битола) го изгубија правото да вршат радиодифузна
дејност.

Во текот на целата година, покрај јавниот сервис кој емитува програма на три
програмски канали (МТВ1, МТВ2 и Собранискиот канал) радиодифузна дејност
вршеа вкупно 66 телевизиски станици.

 Во 2012 година, вкупните приходи на Македонската телевизија изнесувале
1.069,08 милиони денари. Ова се највисоките приходи што јавниот радиодифузен
сервис ги остварил во периодот од 2008 година наваму. Во структурата на
приходите доминантно учество имаат приходите од радиодифузната такса
(67,76%), што всушност се должи на начинот на кој книговодствено се прикажуваат
овие средства (како приход е евидентирана фактурираната вредност, а не реално
наплатените средства од радиодифузната такса). Само 5,08% од вкупните приходи
биле остварени од продажба на времето за рекламирање, а останатите 1,02%
биле од спонзорирање на емисии и делови од емисиите.

Вкупните трошоци на Македонската телевизија изнесувале 923,92 милиони
денари. Во периодот од последните пет години ова е највисокиот износ на
трошоци на јавниот сервис. Најголем дел од директните трошоци за создавање
програма биле потрошени за набавка на програма (55,67%) и за плати и други
надоместоци на лица директно поврзани со производство на програма (23,37%).

Остварениот резултат од работењето бил добивка во износ од 118,35 милиони
денари, а вкупниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 597
лица

 Во анализираната година, на целата територија на државата програма емитуваа
четири телевизиски станици – ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Алсат-М и ТВ Телма.
Вкупните приходи на овие четири субјекти изнесувале 1210,15 милиони денари.
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Најголем дел од овие средства (речиси 90%) биле од продажба на времето за
рекламирање. Во структурата на приходите кај секоја телевизиска станица
посебно, приходите од продажба на времето за рекламирање имаат доминантно
учество.

Вкупните трошоци што ги направиле овие четири субјекти изнесувале 1.041,63
милиони денари. Повеќе од половина од трошоците (63,14%) биле директни
трошоци за создавање програма), а најголем дел од нив биле наменети за откуп
на права за емитување програма.

Сите четири телевизиски станици оствариле позитивен финансиски резултат.

Просечниот број на вработени во редовен работен однос кај овој сегмент од
телевизиската индустрија изнесувал 402 лица.

 На почетокот на годината, дозвола да емитуваат телевизиска програма преку
сателит имаа вкупно 12 субјекти. Половината од нив во текот на годината го
изгубија правото за вршење радиодифузна дејност, а во текот на целата година
програма емитуваа само шест сателитски телевизии.

Во 2012 година, вкупните приходи што ги оствариле овие шест телевизиски
станици изнесувале 184,99 милиони денари. Повеќе од половината од овие
средства (51,50%) биле приходите на ТВ Алфа (95,27 милиони денари).
Најзначаен извор на приходи за сателитските телевизии била продажбата на
времето за рекламирање и телешопинг од што биле остварени 97,95% од вкупните
средства.

Шесте сателитски телевизии заеднички протрошиле вкупно 222,34 милиони
денари. Најголем дел од овие средства биле наменети за плати и други
надоместоци на лица директно поврзани со производство на програма (36,30%), а
позначајно учество во вкупните трошоци имаат и трошоците за набавка на
програма.

Само две телевизии оствариле добивка, а останатите четири работеле со загуба.

Просечниот број на вработени лица во редовен работен однос кај сателитските
телевизии изнесувал 241 лице, од кои половината биле вработени во ТВ Алфа.

 Во 2012 година, телевизиска програма на регионално ниво емитуваа вкупно 10
телевизиски станици, од кои една само во првата половина на годината.

Деветте регионални телевизии кои вршеа радиодифузна дејност во текот на
целата година, оствариле вкупни приходи во износ од 57,54 милиони денари.
Најголем дел, односно 35% од овие средства остварила ТВ Ера. Повеќе од
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половината (55,41%) од вкупните приходи на регионалните телевизии биле
остварени од реклами.

Вкупните трошоци на регионалните телевизии изнесувале 87,37 милиони денари,
што е најмал износ во периодот од последните пет години. Директните трошоци за
создавање на програма учествуваат со само 26,38% во вкупните трошоци на
регионалните телевизии.

Од деветте регионални телевизии, вкупно пет оствариле позитивен финансиски
резултат. Просечниот број на вработени во редовен работен однос кај овој сегмент
од телевизиската индустрија изнесувал 49 лица.

 Од 49-те локални телевизии кои имаа дозвола за вршење радиодифузна дејност
на почетокот на годината, на две телевизии во текот на анализираната година им
беше одземено правото да емитуваат програма.

Вкупните приходи на локалниот телевизиски пазар изнесувале 145,7 милиони
денари. Најзначаен извор на приходи за локалните телевизии била продажбата на
времето за рекламирање.

Локалните телевизиски станици заеднички потрошиле 126,41 милиони денари.
Најголем дел од трошоците биле направени за плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на програма (25,01% од вкупните трошоци).

Заеднички остварениот резултат од работењето на локалниот телевизиски пазар
бил добивка во износ од 18,98 милиони денари. Само шест локални телевизии
оствариле негативен финансиски резултат.

Просечниот број на вработени во редовен работен однос во локалните телевизии
изнесувал 212 лица.

Радиска индустрија

 Во 2012 година, дозвола да емитуваат радиопрограма имаа вкупно 82
радиостаници, од кои 79 комерцијални и 3 непрофитни радиостаници. Една
локална радиостаница емитуваше програма само дел од годината.

 Во периодот од 2008 до 2012 година, Македонското радио остварило највисоки
вкупни приходи во последната година (339,16 милиони денари). Доминантно
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учество во вкупните приходи на Македонско радио има радиодифузната такса
(71,19%).

Вкупните трошоци што во 2012 година ги направило Македонското радио
изнесувале 304,17 милиони денари. Речиси половина од потрошените средства
(49,24%) биле за трошоци кои се директно поврзани со производство на
програмата.

Остварениот финансиски резултат од работењето бил добивка во износ од 28,05
милиони денари.

Во редовен работен однос биле ангажирани вкупно 276 лица.

 Трите комерцијални радиостаници што емитуваат програма на државно ниво (РА
Антена 5, РА Канал 77 и РА Метрополис) заеднички оствариле вкупни приходи во
износ од 56,02 милиони денари. Повеќе од половината (53%) од овие средства
биле вкупните приходи на РА Антена 5. Најзначаен извор на приходи била
продажба на времето за рекламирање (83,64%).

Вкупните трошоци изнесувале 47,69 милиони денари, а 53,93% од овие средства
биле директни трошоци за создавање на програма.

Сите три радиостаници оствариле позитивен финансиски резултат, а просечниот
број на вработени во редовен работен однос изнесувал 20 лица.

 Во 2012 година, програма на регионално ниво емитуваа вкупно 17 комерцијални
радиостаници и една непрофитна радиодифузна установа.

Вкупните приходи остварени на регионалниот радиски пазар изнесувале 55,83
милиони денари. Највисоки приходи успеала да оствари РА Буба Мара (20% од
вкупните приходи на овој сегмент од радиската индустрија). Најголем дел од
приходите (88,03%) биле остварени од реклами.

Регионалните радиостаници заеднички потрошиле 52,34 милиони денари, од кои
59,46% биле директни трошоци за содавање на програмата.

Позитивен финансиски резултат оствариле вкупно 10 радиостаници.

Просечниот број на вработени во регионалните радиостаници изнесувал 63 лица.

 Вкупните приходи што во анализираната година заеднички ги оствариле локалните
радиостаници изнесувале 34,95 милиони денари. Најголем дел од приходите
(91,15%), биле остварени од продажба на времето за рекламирање. Речиси
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половина од остварените средства од рекламирање оствариле само 11
радиостаници.

Во периодот од последните пет години, најмногу средства локалните
радиостаници потрошиле во 2012 година (32,88 милиони денари). 75,74% од овие
средства биле директни трошоци за создавање програма.

Остварениот финансиски резултат од работењето на сите локални радостаници
бил добивка во износ од 2,06 милиони денари. Позитивен финансиски резултат
оствариле вкупно 34 радиостаници.

Во овој сегмент од радиската индустрија, просечниот број на вработени во
редовен работен однос изнесувал 86 лица.

Податоци од мерењата на публиката

 Македонската публика просечно дневно гледала телевизија по 274 минути.

 Најголем удел во вкупната гледаност имале ТВ Сител (28,98%) и ТВ Канал 5
(16,71%).

 Најгледана програмска содржина во 2012 година, била епизодата на турскиот
серијал Љубов и казна (ASK VE CEZA) емитувана на ТВ Сител на 6-ти февруари,
со рејтинг од 32,23%.

 Најслушана радиостаница во 2012 година била Антена 5.
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ТЕЛЕВИЗИСКА ИНДУСТРИЈА
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Клучни наоди

во милиони денари

удел во
вкупната

гледаност
вкупни

приходи
приходи од

реклами
вкупни

трошоци
резултат од
работењето

број на
вработени

МТВ
(МТВ1, МТВ2 и
Собраниски
канал) 8.37 1069.08 54.29 923.92 118.35 597
Сител 28.98 587.16 586.61 449.42 137.74 130
Канал 5 16.71 361.42 276.78 332.67 25.81 97
Телма 3.19 113.17 77.1 112.72 0.18 80
Алсат М 5.97 148.4 144.87 146.81 1.29 95
сателитски ТВ

14.3
184.99 181.2 222.34 -37.76 241

регионални ТВ 57.54 31.88 87.37 -29.98 49
локални ТВ 145.7 125.29 126.41 18.98 212

ВКУПНО 77.52 2667.46 1478.02 2401.66 234.61 1501

 Во 2012 година, најгледана телевизија била ТВ Сител со удел во вкупната
гледаност од 28,98%.

 Вкупните приходи што ги оставриле сите субјекти на телевизиската индустрија
изнесувале 2.667,46  милиони денари. 40% од овој износ биле приходите на
Македонската телевизија.

 Од продажба на времето за рекламирање, сите телевизиски станици заеднички
оствариле 1.478,02 милиони денари. Најголем дел од овие средства ги прикажале
телевизиите што емитуваат на државно ниво (89,37%). Регионалните телевизии
оствариле 2,16%, а локалните 8,48% од вкупните приходи од рекламирање на
телевизиската индустрија.

 Во 2012 година, вкупните трошоци изнесувале 2.401,66 милиони денари. Најголем
дел од овие средства биле трошоците на Македонската телевизија (923,92
милиони денари)

 Остварениот резултат од работењето на сите субјекти на телевизиската
индустрија, вклучувајќи го и јавниот сервис бил добивка во износ од 234.61
милиони денари.

 Просечниот број на вработени во редовен работен однос кај сите телевизии
изнесувал 1.501 лице, од кои 597 во Македонската телевизија.
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1.1. Македонска телевизија

Во 2012 година, вкупните приходи на Македонската телевизија1 изнесувале 1.069,08
милиони денари. Ова се највисоките приходи што јавниот радиодифузен сервис ги
остварил во периодот од 2008 година наваму.

Стапката на раст во однос на приходите што Македонската телевизија ги остварила
во 2008 година изнесува 74,73%, во однос на 2009 година дури 206,48%, во однос на 2010
година 94,97%, а во однос на 2011 година 12,13%.
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Во 2012 година, јавниот радиодифузен сервис остварувал средства само од
четири извори: од радиодифузна такса, од продажба на времето за рекламирање, од
спонзорства и приходи од категоријата “останати нераспоредени приходи“.

Во структурата на приходите доминантно учество имаат приходите од
радиодифузната такса (67,76%).

Меѓутоа, прикажаниот износ од 724,36 милиони денари, впрочем ја претставува
вредноста на испратените сметки за наплата на радиодифузната такса, односно
фактурираната вредност. Согласно препораките од Државниот завод за ревизија, од 2011
година наваму, Македонската радиотелевизија е обврзана во книговодствената
евиденција како приход да ја прикаже фактурираната вредност, а не како дотогаш, реално

1 Јавниот радиодифузен сервис не води посебно книговодство за телевизиските и за радиските програмски сервиси, па
само за потребите на оваа Анализа направи раздвојување на податоците. Нивната валидност беше проверена со
податоците од завршната сметка на јавниот сервис за 2012 година.
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наплатените средства од радиодифузната такса. Според податоците што во Советот
дополнително ги достави Македонската радиотелевизија, наплатената вредност на
средствата од радиодифузната такса во 2012 година, изнесува 265,93 милиони денари
или само 36,75% од фактурираната вредност.

На второто место се „останатите нераспоредени приходи“ со учество до 26,15% во
вкупните приходи.

Само 5,08% од вкупните приходи биле остварени од продажба на времето за
рекламирање, а останатите 1,02% биле од спонзорирање на емисии и делови од
емисиите.

Структура на приходи кај Македонска телевизија 2012 учество

Радиодифузна такса 724.362 67.76%

Реклами 54.29 5.08%

Спонзорства 10.89 1.02%

Приходи од други програми 0.00 0.00%

Донации и грантови 0.00 0.00%

Продажба на програми 0.00 0.00%

Останати нераспоредени приходи 279.54 26.15%

Приходи од основна дејност 1069.08 100.00%

Приходи од други дејности 0.00 0.00%

Вонредни приходи 0.00 0.00%

Вкупно приходи 1069.08 100.00%

Приходите од радиодифузната такса во периодот од 2008 до 2012 година бележат
континуиран раст.

Во овој период беа направени неколку измени на Законот за радиодифузната
дејност, во делот кој го регулира ова прашање. Во август 2008 година, со измени на
членот 148 од Законот за радиодифузната дејност3, се напушти пресметувањето на
висината на радиодифузната такса како процент (2,5%) од просечната исплатена нето
плата по работник во последните три месеци според податоците од Државниот завод за
статистика, и висината на радиодифузната такса беше определена на 130,00 денари.

2 Овој износ ја претставува фактурираната вредност на приходите од радиодифузната такса. Според податоците што ги
достави Македонската телевизија реално наплатениот износ изнесува 265,93 милиони денари.
3 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност (Службен весник
на РМ бр.103 од 19.08.2008 година)
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Во ноември 2010 година, повторно беа изменети одредбите на Законот за
радиодифузната дејност4, во насока на тоа дека обврските за пресметување, утврдување
и наплата на средствата од радиодифузната такса ги презеде Управата за јавни приходи.

Во јануари 2012 година, висината на радиодифузната такса од 130,00 денари,
беше зголемена на 190,00 денари5.
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Приходите што Македонската радиотелевизија во периодот од 2008 до 2012
година ги остварувала од радиодифузната такса, од година в година се зголемувале,
достигнувајќи во 2012 година 265,93 милиони денари.

И покрај трендот на раст на средствата од радиодифузната такса во овој период,
овие средства сеуште ни оддалеку не се доволни да обезбедат соодветно финансирање
на јавниот радиодифузен сервис, што ќе овозможи тој да ги исполнува сите свои
функуции од јавен интерес.

Имено, во 2012 година, кога биле наплатени вкупно 265,93 милиони денари од
радиодифузна такса, вкупните трошоци на Македонската телевизија изнесувале 923,92
милиони денари (од кои, само за платите и надоместоците од платите на вработените
биле исплатени средства во висина од 220,25 милиони денари). Поточно, приходите од
радиодифуната такса во 2012 година, претставувале само 28,78% од вкупните трошоци.

4 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност (Службен весник
на РМ бр.145 од 05.11.2011 година)
5 Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност (Службен весник
на РМ бр.13 од 27.01.2012 година)
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Во последните пет години, приходите од рекламирање што ги остварувал јавниот
радиодифузен сервис имале променливи вредности. Најмногу приходи од продажба на
времето за рекламирање биле остварени во 2008 година (64,85 милиони денари), а
најмалку во 2011 година ( само 11,31 милиони денари).

Во анализираната година приходите од реклами изнесувале 54,29 милиони
денари, што е за 16,28% помалку отколку во 2008 година. Стапката на раст на овие
приходи во однос на 2009 година изнесува 84,35%, во однос на 2010 година 37,23%, а во
однос на претходната година 380,02%.
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Зголемувањето на приходите од реклами во 2012 година, во најголема мера може
да се должи на две причини: измените на Законот за радиодифузна дејност во насока на
зголемување на времето во кое јавниот радиодифузен сервис смее да емитува реклами и
ексклузивните права за големи спортски настани што во оваа година ги имаше
Македонската телевизија.

Имено, во јануари 2012 година, беа направени измени и дополнувања на Законот
за радиодифузната дејност6 со кои дозволеното време за емитување рекламни спотови
од 4 минути и 12 секунди се зголеми на 8 минути од времето на емитување во текот на
еден реален час, односно од 7% на 13,33% од времето за емитување во текот на еден
ден.

Во анализираната година, Македонската телевизија ги имаше откупено правата за
пренос на натпреварите од Европското првенство во фудбал, кое се одржа во јуни 2012
година и правата за преносите од спортските настани на Летните олимписки игри во
Лондон, што се одржаа во август 2012 година. Впрочем приходите од рекламирање

6 Со Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност (Службен
весник на Република Македонија бр.13 од 27.01.2012 година)
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секогаш биле повисоки во годините кога Македонската телевизија имала ексклузивни
права за големи спортски настани (во 2008 година – Европско првенство во фудбал и во
2010 година – Светско првенство во фудбал).

Во 2012 година, вкупните трошоци на Македонската телевизија изнесувале 923,92
милиони денари. Во периодот од последните пет години ова е највисокиот износ на
трошоци на јавниот сервис. Стапката на раст на вкупните трошоци во однос на 2008
година изнесувала 66,04%, во однос на 2009 година 107,93%, во однос на 2010 година
75,06%, а во однос на претходната година 61,75%.
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Речиси половината од вкупните трошоци биле директни трошоци за создавање
програма (49,87%).

Во секоја од претходните три години, учеството на директните трошоци за
создавање на програма било значително повисоко (80,64% во 2009 година, 83,24% во
2010 година и 84,89% во 2011 година), иако во апсолутна вредност износот на директните
трошоци за создавање програма не бележи толку значителни разлики (во 2009 година
изнесувала 358,33 милиони денари, во 2010 година 439,35 милиони денари, а во 2011
година 484,86 милиони денари). Намалувањето на учеството на овој вид трошоци во
вкупните трошоци најмногу се должи на зголемувањето на вкупните трошоци.

Најголем дел од овие средства биле потрошени за набавка на програма (55,67%) и
за плати и други надоместоци на лица директно поврзани со производство на програма
(23,37%).

Во периодот од 2009 до 2012 година, Македонската телевизија најмногу средства
за набавка на програма издвоила во последната година (256,51 милиони денари). Овие
трошоци во 2009 година изнесувале 23,35 милиони денари, во 2010 година 106,37
милиони денари, а во 2011 година 49,97 милиони денари.
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Структура на трошоци кај Македонска
телевизија 2012 учество
Материјални трошоци 42.29 4.58%
Трошоци за набавка на програма 256.51 27.76%
Нематеријални трошоци (услуги) 54.28 5.88%

Плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на
програма 107.66 11.65%
Директни трошоци за создавање на
програмата 460.75 49.87%

Плати и други надоместоци на лица кои не
се директно поврзани со производство на
програма 112.59 12.19%
Амортизација на опремата 17.95 1.94%
Амортизација на права и лиценци 0.00 0.00%
Кирии и останати режиски трошоци 0.00 0.00%
Сите останати неопфатени трошоци од
работењето 332.63 36.00%
Вкупно трошоци на работењето 923.92 100.00%
Расходи од други активности 0.00 0.00%
Вонредни расходи 0.00 0.00%
Вкупно трошоци на работењето 923.92 100.00%

Во 2012 година, остварениот резултат од работењето бил добивка во износ од 118,35
милиони денари.
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Во последните пет години, единствено во 2009 година Македонската телевизија
работела со загуба, останатите четири години остварувала позитивен финансиски
резултат.

Вкупниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 597 лица.
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1.2. Телевизиски станици на државно ниво

Во 2012 година на целата територија на државата програма емитуваа четири
телевизиски станици – ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Алсат-М и ТВ Телма.

Вкупните приходи што овие четири субјекти ги оствариле во анализираната година
изнесувале 1210,15 милиони денари, што претставува зголемување за 0,7% во споредба
со вкупните приходи што биле остварени во претходната година.

Речиси половина од вкупните приходи ги остварила ТВ Сител (48,52%), а значајно
учество имаат и приходите на ТВ Канал 5 (29,87%).

Сител
48.52%

Телма
9.35%

Канал 5
29.87%

Алсат-М
12.26%

учество во вкупните приходи на четирите ТВ станици на
државно ниво

ТВ Алсат-М и ТВ Телма заеднички оствариле 21,61% од вкупните приходи на овој
сегмент од телевизиската индустрија.

Во периодот од последните пет години, овие четири субјекти заеднички оствариле
највисоки вкупни приходи токму во последната година, и тоа за 23,69% повеќе отколку во
2008 година, за 45,89% повеќе отколку во 2009 година, за 46,68% повеќе отколку во 2010
година и за 0,7% повеќе отколку во 2011 година.
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Зголемувањето на заедничките вкупни приходи (за 0,7%) најмногу се должи на
зголемувањето на приходите на  ТВ Канал 5 (за 3,69% односно за 12,85 милиони денари).
Уште една телевизиска станица остварила повеќе приходи отколку во претходната година
- ТВ Телма (за 1,39% односно за 1,55 милиони денари).

ТВ Сител и ТВ Алсат-М оствариле помалку приходи отколку во 2011 година, и тоа
ТВ Сител за 0,06% односно за 0,33 милиони денари, а ТВ Алсат-М за 3,67% односно за
5,65 милиони денари.
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Доколку пак се погледне движењето на вкупните приходи во последните пет
години кај секоја од овие четири телевизиски станици посебно, може да се забележи дека
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освен ТВ Канал 5 која имала најниски приходи во 2010 година (204,63 милиони денари),
за останатите три телевизиски станици најнеповолна била 2009 година.

Од вкупно 1.210,15 милиони денари што во 2012 година ги оствариле овие четири
субјекти, речиси 90% биле од продажба на времето за рекламирање (89,69% односно
1.085 милиони денари).

Структура на приходи кај
терестријалните телевизии на државно ниво 2012 учество

Реклами и телешопинг 1085.35 89.69%

Спонзорства 27.05 2.24%

Приходи од други програми 0.00 0.00%

Донации и грантови 0.00 0.00%

Продажба на програми 0.00 0.00%

Останати нераспоредени приходи 85.53 7.07%

Приходи од основна дејност 1197.94 98.99%

Приходи од други дејности 11.67 0.96%

Вонредни приходи 0.54 0.04%

Вкупно приходи 1210.15 100.00%

Повеќе од половината од овие средства ги остварила ТВ Сител (54,05% или
586,61 милиони денари). ТВ Канал 5 прикажала вкупно 276,78 милиони денари приходи
од рекламирање, што претставува 25,5% од приходите што ги освариле сите четири
телевизии.

ТВ Алсат-М со остварени вкупно 144,87 милиони денари приходи од рекламирање
учествува со 13,35% во заедничките приходи од рекламирање, а најмалку приходи од
продажба на времето за рекламирање остварила ТВ Телма (77,1 милион денари или
само 7,1% од заедничките приходи).

Од друга страна пак, единствено ТВ Телма остварила приходи од спонзорства
(27,05 милиони денари).

Во 2012 година (ова беше забележано и претходните години) ниту една од овие
телевизии не остварувала приходи од продажба на сопствена продукција, од донации и
грантови, ниту пак приходи од други програми (на пример емисии и музички блокови со
СМС пораки, интерактивни игри преку телефонска линија, телефонски услуги со посебна
тарифа, емитување поздрави и честитки и друго).

Позначајно учество (7,07%) во структурата на остварените приходи, имаат
приходите кои овие субјекти ги оствариле по други основи, односно приходи кои не
влегуваат во претходно наведените категории туку во категоријата “останати
нераспоредени приходи“. Ова се должи на релативно високиот износ што го прикажала
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ТВ Канал 5 (84,61 милион денари односно 99% од вкупниот износ прикажан во оваа
категорија).

Приходи од други дејности прикажале сите четири субјекти, но највисоки ТВ Телма
(8,55 милиони денари) и ТВ Алсат-М (2,96 милиони денари).

Во структурата на приходите кај секоја телевизиска станица посебно, приходите од
продажба на времето за рекламирање имаат доминантно учество.

97.62%

76.58%

99.91%

68.12% 23.90%
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ТВ Алсат-М

ТВ Канал 5

ТВ Сител

ТВ Телма

структура на приходите

реклами и телешопинг спонзорства други приходи

Ова учество е најголемо кај вкупните приходи на ТВ Сител (99,91%) а најмало кај
ТВ Телма (68,12%).

Во 2012 година, вкупните трошоци што ги направиле овие четири субјекти
изнесувале 1.041,63 милиони денари, односно за 13,05% повеќе отколку претходната
година.

Поединечните износи на вкупните трошоци за секоја телевизија значително се
разликуваат. Најмногу средства потрошиле ТВ Сител (449,42 милиони денари) и ТВ
Канал 5 (332,67 милиони денари).

Во секоја од последните пет години ТВ Сител имала значително повисоки трошоци
отколку останатите три телевизии. Ако овие податоци се споредат со податоците за
вкупните приходи што ги остварувале во периодот од 2008 година до 2012 година, ќе се
забележи дека ТВ Сител во секоја од овие години имала и значително повисоки приходи.

Во 2012 година, единствено ТВ Алсат-М ги намалила трошоците во однос на
претходната година (за 4,33 отсто). Останатите три телевизии потрошиле повеќе
средства отколку во 2011 година, и тоа ТВ Канал 5 за 29,63%, ТВ Сител за 12,3% и ТВ
Телма за 1,48%.
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Повеќе од половина од трошоците (63,14%) биле директни трошоци за создавање
програма).

Најголем дел од средствата биле наменети за откуп на права за емитување
програма. ТВ Канал 5 за набавка на програма издвоила 143,75 милиони денари, ТВ Сител
125,83 милиони денари, ТВ Телма 43,67 милиони денари, а за набавка на програма
најмалку потрошила ТВ Алсат-М - 30,19 милиони денари.

Структура на трошоци кај
терестријални телевизии на државно ниво 2012 учество
Материјални трошоци 60.45 5.80%
Трошоци за набавка на програма 343.43 32.97%
Нематеријални трошоци (услуги) 82.31 7.90%

Плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на
програма 171.46 16.46%
Директни трошоци за создавање на
програмата 657.65 63.14%

Плати и други надоместоци на лица кои не
се директно поврзани со производство на
програма 20.50 1.97%
Амортизација на опремата 138.33 13.28%
Амортизација на права и лиценци 1.73 0.17%
Кирии и останати режиски трошоци 19.62 1.88%
Сите останати неопфатени трошоци од
работењето 199.78 19.18%
Вкупно трошоци на работењето 1037.61 99.61%
Расходи од други активности 4.02 0.39%
Вонредни расходи 0.00 0.00%
Вкупно трошоци на работењето 1041.63 100.00%
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Позначајно учество во вкупните трошоци имале и трошоците за плати и други
надоместоци на лица директно поврзани со производство на програма (16,46%). Најмногу
средства за оваа ставка издвоила ТВ Сител (54,31 милиони денари), што е очекувано со
оглед на тоа дека во оваа телевизија биле вработени најголем број лица (130). Од друга
страна пак, единствено ТВ Сител не прикажала трошоци за плати и други надоместоци на
лица кои не се директно поврзани со производство на програма.

Повеќе од половината (57,77%) од износот на амортизацијата на опремата го
прикажала ТВ Сител (79,92 милиони денари).

Позначајно учество во вкупните трошоци (19,18%) имаат трошоците од
категоријата „сите останати неопфатени трошоци од работењето“.

Во анализираната година сите четири телевизиски станици оствариле добивка.

Најдобар резултат од работењето имала ТВ Сител - добивка во износ од 137,74
милиони денари. Добивката на ТВ Канал 5 изнесувала 25.81 милиони денари, на ТВ
Алсат-М 1,29 милиони денари, а на ТВ Телма 0,18 милиони денари.

Остварен резултат од работењето кај
терестријалните телевизии на државно ниво 2012
Приходи од основна дејност 1,197.94
Вкупно трошоци на работењето 1,025.47
Добивка (загуба) од основна дејност 172.47
Приходи од други активности 11.67
Расходи од други активности 15.93
Добивка (загуба) од други активности -4.26
Вонредни приходи 0.54
Вонредни расходи 0.23
Добивка (загуба) пред оданочување 168.52
Добивка (загуба) по оданочување (нет
добивка/загуба) 165.02

Во периодот од 2010 до 2012 година, единствено во првата година ТВ Алсат-М
остварила негативен финансиски резултат – загуба од 78,26 милиони денари. Останатите
три телевизии во континуитет остварувале добивка.
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последните три години
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Во овие четири телевизиски станици, во редовен работен однос биле ангажирани
вкупно 402 лица. Најголем дел од нив биле вработени во ТВ Сител (130 лица).

Во ТВ Канал 5 биле ангажирани само две лица повеќе отколку во ТВ Алсат-М, а
најмал број на вработени имала ТВ Телма (80 лица).

број на вработени во редовен работен однос во последните пет години

ТВ станица 2008 2009 2010 2011 2012

ТВ Сител 103 113 124 119 130

ТВ Канал 5 92 88 94 95 97

ТВ Алсат-М 117 119 115 105 95

ТВ Телма 69 69 73 74 80

вкупно 381 389 406 393 402

Само во 2010 година биле ангажирани повеќе лица (вкупно 406, односно 4 лица
повеќе). Останатите три години вкупниот број на вработени бил помал и тоа во 2008
година за 21 лице, во 2009 година за 13 и во 2011 година за 9 лица.

Во споредба со претходната година, бројот на вработени го зголемиле три
телевизии: ТВ Сител за 11 лица, ТВ Телма за 6 лица и ТВ Канал 5 за 2 лица.

Во 2012 година, просечниот број на вработени во ТВ Алсат-М бил помал отколку
во претходната година и тоа за 10 лица.
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ТВ Сител

Во периодот од последните 5 години, највисоки приходи ТВ Сител остварила во
2011 година (587,49 милиони денари) а најниски во 2009 година (348.68 милиони денари).

Во 2012 година, вкупните приходи што ги остварила оваа телевизиска станица
биле за 45,83% повисоки отколку вкупните приходи во 2008 година, за 68,40% повисоки
отколку во 2009 година и за 44,29% повисоки отколку во 2010 година. Во споредба со
2011 година, вкупните приходи на ТВ Сител биле пониски за 0,06%.
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Најмногу средства оваа телевизиска станица потрошила во 2012 година (449.42
милиони денари). Во 2008 година, биле потрошени за 24,47% помалку средства, во 2009
година за 29,97%, во 2010 година за 20,31% а во 2011 година за 12,30%.

Во секоја од изминатите пет години, остварениот резултат од работењето бил
добивка.

Во 2012 година, во редовен работен однос биле ангажирани вкупно 130 лица.

ТВ Канал 5

Во периодот од 2008 до 2012 година, најповолна за ТВ Канал 5 била последната
година, кога се остварени највисоки приходи во вкупен износ од 361,42 милиони денари.

Ваквото остварување претставува зголемување за 20,50% во споредба со
вкупните приходи остварени во 2008 година, за 30,50% во споредба со 2009 година, за
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дури 76,62% во споредба со вкупните приходи во 2010 година и за 3,69% во споредба со
2011 година.
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Во последната година биле направени и највисоки вкупни трошоци (332,67
милиони денари, што е за 56,44% повеќе отколку во 2008 година, за 30,57% повеќе
отколку во 2009 година, за 80,29% повеќе отколку во 2010 година и за 29,63% повеќе
отколку во 2011 година.

Во последните пет години, ТВ Канал 5 во континуитет остварувала добивка.

Просечниот број на вработени во оваа телевизија бил најголем во 2012 година (97
лица).

ТВ Алсат-М

ТВ Алсат-М најмногу вкупни приходи успеала да оствари во 2008 година (162,44
милиони денари). Во 2009 година вкупните приходи значително се намалиле, за дури
40,29%, за да во наредните две години бележат пораст, а во 2012 година повторно благо
опаѓање.

Вкупните приходи што во анализираната година ги остварила оваа телевизија, се
повисоки отколку приходите остварени во 2009 и во 2010 година, и тоа за 53,01% односно
за 43,51%, а се пониски отколку приходите што биле остварени во 2008 година (за 8,64%)
и во 2011 година ( за 3,67%).
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Највисоки вкупни трошоци ТВ Алсат-М направила во 2010 година (181,22 милиони
денари), а најниски во 2012 година (146,81 милиони денари). Во анализираната година
оваа телевизиа потрошила за 0,94% помалку отколку во 2008 година, за 10,82% помалку
отколку во 2009 година, за 18,99% помалку отколку во 2010 година и за 4,33% помалку
отколку во 2011 година.

Во 2009 и во 2010 година, финансискиот резултат од работењето на ТВ Алсат-М бил
негативен - загуба, а останатите три години била остварена добивка.

ТВ Телма

ТВ Телма во 2012 година остварила вкупни приходи во износ од 113,17 милиони
денари. Во последните пет години, единствено во 2008 година имала повисоки приходи и
тоа за 0,21%. Во споредба со 2012 година, вкупните приходи што ги остварила во 2009
година биле пониски за 5,90%, во 2010 година за 2,84%, а во 2011 година за 1,39%.
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Највисоки вкупни трошоци ТВ Телма направила во 2012 година, односно за 0,7%
повеќе отколку во 2008 година, за 8,61% повеќе отколку во 2009 година, за 3,16% повеќе
отколку во 2010 година и за 1,49% повеќе отколку во 2011 година.

Во секоја од последните пет години, оваа телевизија остварувала позитивен финанси-
ски резултат од работењето.

Од 2008 година наваму, просечниот број на вработени во континуитет се зголемувал,
достигнувајќи во 2012 година 80 лица.
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Огласувачи кај комерцијалните ТВ на државно ниво

Податоците за главните огласувачи кај комерцијалните телевизиски станици се
обезбедени од агенцијата “Nielsen Audience Measurement” од Скопје. За пресметување на
вредностите, оваа агенција ги користи цените за рекламирање наведени во официјалните
ценовници на телевизиските станици, помножени со времетраењето на рекламните
спотови.

Подолу се претставени податоците за учеството на вредноста пресметана на овој
начин, на рекламните спотови на поодделни огласувачи во вкупната пресметана
вредност на емитуваните спотови на сите огласувачи во текот на анализираната година.

р.б. огласувач учество р.б. огласувач учество
1 Влада на РМ 4.03% 26 Unilever 0.96%

2 Procter&Gamble 3.73% 27 Македонски Телеком 0.95%

3 One 3.16% 28 Нептун шоп (Еуро медиа) 0.94%

4 Кока-Кола 2.95% 29 Дрога Колинска 0.93%

5 Алтернатива Медика 2.44% 30 Кожувчанка 0.93%

6 Пивара Скопје 2.40% 31 Здравје Радово 0.82%

7 Магрони 2.35% 32 Вивакс 0.78%

8 Вип 2.28% 33 Паскалин 0.75%

9 Т-Мобиле 2.02% 34 Wrigley 0.75%

10 S.C. Johnson&Wax 1.80% 35 Еуроимпекс 0.74%

11 ВМРО-ДПМНЕ 1.75% 36 Nestle 0.72%

12 Тинекс 1.71% 37 TCC Plaza 0.71%

13 Монтенегро 1.52% 38 ЕВН 0.70%

14 БС 1.51% 39 Прилепска пивара 0.69%

15 Млекара Маестро 1.49% 40 Студио Модерна 0.68%

16 Herbal + 1.38% 41 Киа моторс 0.64%

17 Henkel 1.36% 42 Макпетрол 0.63%

18 La danza 1.32% 43
Министерство за
финансии 0.62%

19 Фикосота 1.31% 44 Силекс 0.62%

20 Беохемија 1.28% 45 Офис плус 0.61%

21 Алкалоид 1.23% 46 Никоб 0.59%

22 Beiesdorf 1.22% 47 Стопанска банка 0.57%

23 Аутомотив Груп 1.21% 48 General Motors 0.57%

24 Чипита 1.05% 49 Тотал ТВ 0.57%

25 Далиа 1.02% 50 Витаминка 0.56%
Извор: Nielsen Audience Measurement
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Огласувачки индустрии во ТВ секторот

Во 2012 година, најголем дел од емитуваните рекламни спотови (19,27%) биле
нарачани од прехранбената индустрија и индустријата за безалкохолни пијалаци.

Огласувачки индустрии учество

Прехранбени производи и безалкохолни пијалаци 19.27%

Политички огласувања и хуманитарни акции 8.47%

Телекомуникации 8.43%

Козметичи производи 7.63%

Медицински и санитетски артикли 7.52%

Услуги 7.52%

Домашна хемија и домашни потреби 6.52%

Транспорт 5.86%

Чај и кафе 5.48%

Трговија 4.22%

Опрема за станбен и канцелариски простор 3.88%

Банки, осигурителни друштва, менувачници 3.35%

Индустрија, земјоделство, енергетика 2.72%

Медиуми 2.28%

Хоби и слободно време 1.78%

Детска опрема и исхрана 1.63%

Електрични апарати за домаќинство 1.08%

Облека, обувки и модни детали 0.65%

Компјутери 0.61%

Канцелариски материјал 0.52%

Образование 0.35%

Аудио и видео опрема 0.19%

Останато и непознато 0.02%

Извор: Nielsen Audience Measurement

На второто место биле политичките огласувања и хуманитарните акции, чие
учество во огласувањето било за само 0,04% повеќе отколку на телекомуникациската
индустрија.
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На четвртото место биле рекламните спотови нарачани од производителите на
средства за козметика, а подеднакво учество од 7,52% имале рекламните спотови за
медицински и санитетски артикли и разните видови услуги.

Во секоја од последните три години, најголем дел од рекламните спотови биле
нарачани од прехранбената индустрија и од индустријата за безалкохолни пијалоци
(учеството во 2012 година е најголемо – 19,27%) .

Најголеми огласувачки индустрии во последните три години

2012 2011 2010

храна и безалкохолни
пијалаци 19.27% храна и безалкохолни

пијалаци 17,75% храна и безалкохолни
пијалаци 17,60%

политички огласувања и
хуманитарни акции 8.47% транспорт 10,37% транспорт 10,70%

телекомуникации 8.43% политичко
рекламирање 9,37% телекомуникации 8,33%

козметичи производи 7.63% телекомуникации 7,62% медиуми 7,25%

медицински и санитетски
артикли 7.52% козметички производи 6,35% услуги 6,60%

други 48.68% други 48.54% други 49.52%

Телекомуникациската индустрија била помеѓу петте најзначајни индустрии во
сите три години, а политичкото рекламирање и хуманитарните акции како и индустријата
за козметички производи само во последните две години.

За прв пат во 2012 година, меѓу петте најзначајни индустрии е индустријата за
медицински и санитетски артикли.

Транспортната индустрија, која во претходните две години била на второто
место, во 2012 година е на осмото место.

Во 2010 година, медиумите биле на четвртото место, во наредната година на
дванаесеттото, а во 2012 година на четиринаесеттото место.
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Удели во приходите од рекламирање на телевизиите на државно ниво

Во 2012 година, терестријалните телевизиски станици што емитуваат програма на
државно ниво (двата програмски канали на јавниот радиодифузен сервис– МТВ1 и
МТВ2, ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Алсат-М и ТВ Телма) од продажба на времето за
рекламирање оствариле вкупно 1.139,64 милиони денари.

Најголем дел од овие средства успеала за оствари ТВ Сител (586,61 милиони
денари) односно 51% од вкупните приходи од рекламирање кај овој сегмент од
телевизиската индустрија.

ТВ Алсат-М
13%

МРТВ
5%

ТВ Канал
5

24%

ТВ Телма
7%

ТВ Сител
51%

учество во вкупните приходи од рекламирање

На второто место е ТВ Канал 5, со остварени вкупно 276,78 милиони денари од
рекламирање, и со учество од 24% во вкупните приходи.

ТВ Алсат-М прикажала приходи од продажба на времето за рекламирање во износ
од 144,87 милиони денари, а ТВ Телма во износ од 77,1 милиони денари.

Најмалку приходи од рекламирање остварила Македонската телевизија (54,29
милиони денари) или само 5% од рекламниот колач.
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1.3. Сателитски телевизии

На почетокот на годината, дозвола да емитуваат телевизиска програма преку
сателит имаа вкупно 12 субјекти – ТВ Сонце, ТВ АБ Канал, ТВ БМ, Наша ТВ, ТВ Сител 3,
ТВ 24 Вести, ТВ Џангл, ТВ Алфа, ТВ Канал 5 плус, ТВ А2, ТВ Пинк 15 и ТВ Перспектива
(ТВ Скајнет плус).

Половината од нив во текот на годината го изгубија правото за вршење
радиодифузна дејност (ТВ БМ7, ТВ Џангл8, ТВ Перспектива (ТВ Скајнет Плус)9, ТВ Пинк
1510, ТВ А211 и ТВ АБ Канал12).

Во текот на целата година програма емитуваа само шест сателитски телевизии
(ТВ Сонце, Наша ТВ, ТВ Сител 3, ТВ 24 Вести, ТВ Алфа и ТВ Канал 5 плус).

Согласно дозволите за вршење радиодифузна дејност, овие субјекти емитуваат
програма на државно ниво, односно на целата територија на државата. Македонската
публика ги прима овие канали само преку претплатнички договор со некој од операторите
на јавни комуникациски мрежи.

Според податоците од „Истражувањето на мислењето на публиката“ што за
потребите на Советот за радиодифузија во август 2012 година го спроведе Институтот за
демократија, 81% од испитаниците одговориле дека ги користат услугите на операторите
на јавни комуникациски мрежи. Овде спаѓаат претплатниците на Max TV кој ја користи
технологијата Интернет протокол (10%), претплатниците на Boom TV кој врши дигитално
реемитување (9%) и претплатниците на околу 64 активни кабелски оператори (62%).

Оттука, максималниот досег на овие телевизиски станици е 81% од публиката,
доколку се регистрирани во програмските пакети на сите оператори на јавни
комуникациски мрежи.

7 поради незапочнување со вршење на дејноста во рокот утврден во дозволата (Одлука бр.07/91 од 02.04.2012 година)
8 поради неотпочнување со емитување на програмскиот сервис преку сателит и поради неплаќање на надоместокот за
дозволата во рокот утврден во дозволата (Одлука бр.07-100 од 10.04.2012 година)
9 поради неотпочнување со емитување на програмскиот сервис преку сателит и поради неплаќање на надоместокот за
дозволата во рокот утврден во дозволата (Одлука бр.07/101 од 10.04.2012 година).
10 поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата Одлука (бр.07-152 од 11.05.2012 година)
11 Поради неисполнување на условите од дозволата за вршење радиодифузна дејност односно поради непридржување до
форматот за кој е доделена дозволата (Одлука (бр.07-192 од 13.06.2012 година)
12 поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата (Одлука бр.07-325 од 26.09.2012 година)
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Во програмските пакети на речиси сите оператори на јавни комуникациски мрежи,
освен на неколку со помал број претплатници се Наша ТВ, ТВ Сител 3, ТВ Канал 5 плус и
ТВ Алфа.

Терестријален
10%

Сателитски
9%

Кабелски
62%

ИПТВ
10%

Дигитална
Телевизија

9%

На каков приклучок е поврзан главниот ТВ приемник во
Вашето домаќинство?

Во 2012 година, ТВ Сонце не ја реемитуваа околу 28 оператори, меѓу кои и BOOM
TV (чии претплатници според податоците од „Истражувањето на мислењето на
публиката“ претставуваат околу 9% од вкупниот број домаќинства во Македонија), а ТВ 24
вести не ја реемитуваа околу 30 оператори на јавни комуникациски мрежи, меѓу кои и
BOOM TV и Blizoo (Blizoo е еден од операторите со најголем број претплатници). Оттука,
досегот на овие две телевизии до публиката е помалку од 81%.

Во 2012 година, вкупните приходи што ги оствариле овие шест телевизиски станици
изнесувале 184,99 милиони денари.

Повеќе од половината од овие средства (51,50%) биле приходите на ТВ Алфа (95,27
милиони денари). Позначајно учество имале и приходите на Наша ТВ (23,23% односно
42,97 милиони денари) и на ТВ Канал 5 плус (19,91% односно 36,82 милиони денари).
Овие три телевизии оствариле 94,64% од приходите на овој сегмент од телевизискиот
пазар.

Останатите три сателитски телевизии оствариле забележливо помалку приходи: ТВ
24 Вести – 6,82 милиони денари, ТВ Сонце – 2,49 милиони денари и ТВ Сител 3 – 0,62
милиони денари.
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учество во вкупните приходи на сателитските телевизии

Во периодот од 2008 до 2012 година, вкупните приходи што ги оствариле овие шест
телевизии имале променливи вредности. Во споредба со претходната година, тие биле
повисоки за 2,12%.

Само две телевизии (Наша ТВ и ТВ Канал 5 плус) остварувале приходи во сите шест
години. ТВ Канал 5 плус од година в година ги зголемувала вкупните приходи, за разлика
од Наша ТВ, каде стапката на раст некои години има позитивна вредност (во 2009 и во
2011 година) а некои години негативна вредност (во 2010 и во 2012 година).
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ТВ Алфа остварувала приходи од 2009 година, а стапката на раст во континуитет
имала позитивни вредности. Во 2012 година приходите на оваа телевизија биле за
55,83% повисоки отколку приходите во 2011 година.

ТВ 24 Вести, ТВ Сонце и ТВ Сител 3 оствариле приходи само во 2011 и во 2012
година, и тоа: ТВ 24 Вести - 6,08 милиони денари, односно 6,82 милиони денари, ТВ
Сонце - 1,77 милиони денари, односно 2,49 милиони денари и ТВ Сител 3 - 3,08 милиони
денари, односно 0,62 милиони денари.

Во 2012 година, најзначаен извор на приходи за сателитските телевизии биле
приходите од продажба на времето за рекламирање и телешопинг. Учеството на
приходите од реклами во вкупните приходи на секоја телевизија посебно, се движи од
96,46% кај ТВ Алфа до 100% кај ТВ Канал 5 плус.

Структура на приходи кај сателитските телевизии 2012 учество

Реклами и телешопинг 181.20 97.95%

Спонзорства 0.00 0.00%

Приходи од други програми 0.00 0.00%

Донации и грантови 0.00 0.00%

Продажба на програми 0.00 0.00%

Останати нераспоредени приходи 2.67 1.44%

Приходи од основна дејност 183.87 99.39%

Приходи од други дејности 0.41 0.22%

Вонредни приходи 0.71 0.38%

Вкупно приходи 184.99 100.00%

Најмногу приходи од реклами оствариле: ТВ Алфа (91,9 милиони денари), Наша
ТВ (42,58 милиони денари) и ТВ Канал 5 плус (36,82 милиони денари).

Значително помалку приходи од реклами оствариле ТВ 24 Вести (6,79 милиони
денари), ТВ Сонце (2,5 милиони денари) и ТВ Сител 3 (0,62 милиони денари).

Во 2012 година, шесте сателитски телевизии заеднички протрошиле вкупно 222,34
милиони денари. Речиси половината од овие средства биле вкупните трошоци на ТВ
Алфа (105,77 милиони денари).
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Вкупните трошоци на другите пет телевизии изнесувале: ТВ 24 Вести - 40,3 милиони
денари, Наша ТВ - 29,99 милиони денари, ТВ Канал 5 Плус - 25,4 милиони денари, ТВ
Сонце – 17,8 милиони денари и ТВ Сител 3 – 3,1 милиони денари. .

Вкупните трошоци на овие шест субјекти, во последните три години бележат раст. Во
2011 година вкупните трошоци биле за 27,55% повисоки отколку трошоците во 2010
година, а во 2012 година за 1,08% повисоки отколку трошоците во 2011 година. Ова
најмногу се должи на зголемувањето на трошоците на ТВ 24 Вести, кои во 2010 година
изнесувале 3,97 милиони, во 2011 година 33,43 милиони денари, а во 2012 година 40,3
милиони денари.

ТВ станица Вкупни трошоци
2010 2011 2012

ТВ Алфа 116.45 111.69 105.77

ТВ 24 Вести 3.97 33.43 40.3

Наша ТВ 24.88 27.95 29.99

ТВ Канал 5 Плус 15.97 25.76 25.4

ТВ Сонце 11.97 18.15 17.8

ТВ Сител 3 0.00 3.98 3.1

ВКУПНО 173.24 220.96 222.34

Најголем дел од средствата биле наменети за плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на програма (36,30%). За овој вид трошок ТВ Алфа
издвоила повеќе средства (50,20 милиони денари), отколку останатите пет телевизии
заедно (30,51 милиони денари). Во анализираната година, ТВ Сител 3 не прикажала
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ваков вид трошок (во 2012 година во оваа телевизија ниту едно лице не било вработено
во редовен работен однос).

Позначајно учество во вкупните трошоци имаат трошоците за набавка на програма.
Само три телевизии издвоиле средства за набавка на програма: Наша ТВ (24,01 милиони
денари), ТВ Алфа (17,35 милиони денари) и ТВ Канал 5 Плус (0,13 милиони денари).

Структура на трошоци кај
сателитските телевизии 2012 учество
Материјални трошоци 19.65 8.84%
Трошоци за набавка на програма 41.49 18.66%
Нематеријални трошоци (услуги) 6.01 2.70%

Плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на
програма 80.71 36.30%
Директни трошоци за создавање на
програмата 147.86 66.50%

Плати и други надоместоци на лица кои не
се директно поврзани со производство на
програма 2.55 1.15%
Амортизација на опремата 6.90 3.10%
Амортизација на права и лиценци 0.00 0.00%
Кирии и останати режиски трошоци 17.26 7.76%
Сите останати неопфатени трошоци од
работењето 43.79 19.69%
Вкупно трошоци на работењето 218.37 98.21%
Расходи од други активности 3.98 1.79%
Вонредни расходи 0.00 0.00%
Вкупно трошоци на работењето 222.34 100.00%

Најмногу средства за кирии и останати режиски трошоци потрошила ТВ Алфа (14,88
милиони денари). Високото учество на „сите останати неопфатени трошоци од
работењето“ се должи на високите износи што ги прикажале ТВ Алфа (18,00 милиони
денари) и ТВ Канал 5 Плус (18,63 милиони денари).

Остварениот финансиски резултат од работењето на овој сегмент од телевизиската
индустрија била загуба во износ од 37,76 милиони денари.

Само две телевизии оствариле добивка: Наша ТВ (12,83 милиони денари) и ТВ канал
5 Плус (11,43 милиони денари).
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Остварен резултат од работењето кај
сателитските телевизии 2012
Приходи од основна дејност 184.60
Вкупно трошоци на работењето 218.51
Добивка (загуба) од основна дејност -33.92
Приходи од други активности 0.39
Расходи од други активности 3.83
Добивка (загуба) од други активности -3.44
Вонредни приходи 0.00
Вонредни расходи 0.00
Добивка (загуба) пред оданочување -37.36
Добивка (загуба) по оданочување (нет
добивка/загуба) -37.76

Најлош финансиски резултат имала ТВ 24 Вести (загуба од 33,49 милиони денари), а
во загуба работеле и ТВ Сонце (15,31 милиони денари), ТВ Алфа (10,73 милиони денари)
и ТВ Сител 3 (2,48 милиони денари).

-15.31

12.83

-2.48

-33.49

-10.73

11.43

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

ТВ Сонце ТВ Наша ТВ Сител 3 ТВ 24 Вести ТВ Алфа ТВ Канал 5
Плус

остварен резултат од работењето

Вкупниот број на вработени лица во редовен работен однос кај сателитските
телевизии изнесувал 241 лице, од кои половината биле вработени во ТВ Алфа. Во ТВ
Сител 3 во редовен работен однос не било ангажирано ниту едно лице.
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број на вработени во редовен работен однос во

последните четири години

ТВ станица 2009 2010 2011 2012

ТВ Алфа 72 127 121 120

ТВ 24 Вести 0 25 59 64

ТВ Канал 5 Плус 37 32 28 24

ТВ Сонце 7 12 12 19

Наша ТВ 35 35 16 14

ТВ Сител 3 0 0 0 0

ВКУПНО 151 231 236 241

Во споредба со претходната година бројот на вработени е зголемен за 5 лица. Две
телевизии го зголемиле бројот на вработени: ТВ Сонце (за 7 лица) и ТВ 24 Вести  (за пет
лица), а три го намалиле: ТВ Алфа (за едно лице), ТВ Канал 5 Плус (за 4 лица) и Наша ТВ
(за 2 лица).
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1.4. Регионални телевизии

Во 2012 година, телевизиска програма на регионално ниво емитуваа вкупно 10
телевизиски станици. Една од нив – ТВ Пинк Мак емитуваше програма само во првата
половина на годината13 a со оглед на тоа дека во периодот на прибирање на податоците
веќе немаше дозвола за вршење радиодифузна дејност, податоците за економското
работење на овој субјект во 2012 година не се вклучени во Анализата14.

Деветте телевизиски станици кои вршеа радиодифузна дејност во текот на целата
година, оствариле вкупни приходи во износ од 57,54 милиони денари.

Најголем дел, односно 35% од овие средства остварила ТВ Ера. Оваа телевизија,
заедно со само уште три (ТВ Скопје, ТВ МТМ и ТВ БТР) оствариле речиси 80% од
вкупните приходи на регионалниот телевизииски пазар.

ТВ Ера
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ТВ Скопје
18%

ТВ МТМ
16%

ТВ
БТР
11%

ТВ Скајнет, 6%

ТВ Шутел, 5%

ТВ Едо, 5%

ТВ Амазон, 3%
ТВ Крт, 1%

други
20%

учество во вкупните приходи на регионалните телевизии

Во споредба со претходната година вкупните приходи бележат благо зголемување
(за 3,82%). Сепак тие се забележливо помали отколку приходите остварени во првите три
години, и тоа за 28,66% отколку приходите остварени во 2008 година, за 34,44% отколку
приходите во 2009 година и за 32,73% отколку приходите во 2010 година.

13 поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата, со одлука на Советот бр.07-249 од
11.06.2012 година овој радиодифузер го изгуби правото да врши радиодифузна дејност.
14 Во 2011 година вкупните приходи на ТВ Пинк Мак изнесувале само 1.667,00 денари.
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Значителното опаѓање на вкупните приходи во 2011 година, во однос на 2010
година, во најголема мера се должи на опаѓањето на приходите на ТВ Ера (за 62.82%
односно за 29,86 милиони денари).

Во 2012 година, од деветте телевизии, вкупно шест оствариле повеќе приходи
отколку во претходната година: ТВ Шутел (за 11,69%), ТВ Скопје (за 0,29%), ТВ Амазон
(за 60,19%), ТВ Ера (за 14,09%), ТВ крт (за 144,44%) и ТВ Скајнет (за24,56%).

Останатите три телевизии имале помалку приходи отколку во претходната година,
и тоа ТВ БТР (за 22,85%), ТВ Едо (за 18,10%) и ТВ МТМ (за 3,60%).

вкупни приходи во последните четири години

ТВ станица 2009
стапка на

раст 2010
стапка на

раст 2011
стапка на

раст 2012

ТВ Шутел 2.01 -17.91% 1.65 50.30% 2.48 11.69% 2.77

ТВ Скопје 35.05 -63.25% 12.88 -20.57% 10.23 0.29% 10.26
ТВ Амазон 1.86 -29.03% 1.32 -18.18% 1.08 60.19% 1.73

ТВ БТР 3.26 32.52% 4.32 91.44% 8.27 -22.85% 6.38

ТВ Едо 0.46 530.43% 2.9 16.21% 3.37 -18.10% 2.76

ТВ Ера 27.85 70.66% 47.53 -62.82% 17.67 14.09% 20.16
ТВ Пинк Мак 1.64 37.20% 2.25 -100.00% - - -

ТВ Крт 0.74 -33.78% 0.49 -26.53% 0.36 144.44% 0.88

ТВ МТМ 7.5 3.87% 7.79 21.18% 9.44 -3.60% 9.1
ТВ Скајнет 7.85 -39.62% 4.74 -40.72% 2.81 24.56% 3.5

вкупно 88.22 -2.66% 85.87 -35.12% 55.71 3.28% 57.54
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За разлика од телевизиите на државно ниво, кои во анализираната година
оствариле приходи само од рекламирање и спонзорства, кај регионалните телевизии се
забележува учество и на приходи и од продажба на програми, од донации и грантови,
како и приходи од други програми. Меѓутоа, важно е да се напомене дека целокупниот
износ на приходите од други програми го прикажала само една телевизија - ТВ Шутел,
донациите и грантовите само ТВ БТР, а приходите од продажба на програми само ТВ
МТМ.

Структура на приходи кај регионалните телевизии 2012 учество

Реклами и телешопинг 31.88 55.41%

Спонзорства 0.29 0.50%

Приходи од други програми 0.18 0.32%

Донации и грантови 2.19 3.80%

Продажба на програми 1.29 2.24%

Останати нераспоредени приходи 10.41 18.10%

Приходи од основна дејност 46.24 80.36%

Приходи од други дејности 10.61 18.45%

Вонредни приходи 0.69 1.19%

Вкупно приходи 57.54 100.00%

Продажбата на времето за рекламирање,била најзначаен извор на приходи и за
регионалните телевизии, но со помало учество во вкупните приходи отколку кај
терестријалните телевизиии на државно ниво (89,69%) и кај сателитските телевизии
(97,95%). Регионалните телевизии оствариле 55,41% од вкупните приходи од реклами.

ТВ Ера, 49%

ТВ МТМ, 14%

ТВ БТР, 9%

ТВ Скајнет,
10%

ТВ Шутел, 6%
ТВ Едо, 7%
ТВ Амазон, 3% ТВ Крт, 2%

учество во вкупните приходи од рекламирање на
регионалниот телевизиски пазар



44

Најатрактивна за огласувачите била ТВ ЕРА, која успеала да оствари речиси
половина (48,68%) од приходите на регионалниот телевизиски пазар, односно 15,52
милиони денари. Позначајни приходи оствариле ТВ МТМ (4,33 милиони денари) и ТВ
Скајнет (3,31 милиони денари).

Вкупниот износ на приходите на ТВ Скопје (10,26 милиони денари) бил остварен
од други дејности. Според информациите добиени од овој радиодифузер, станува збор за
приходи од изнајмување на опрема и изнајмување на објект за сместување на
предаватели.

Во 2012 година, деветте регионални телевизии заеднички потрошиле вкупно 87,37
милиони денари, што е најмал износ во периодот од последните пет години.

Со оглед на тоа дека ТВ Пинк Мак во периодот на прибирање на податоците за
економското работење на радиодифузерите веќе ја имаше изгубено дозволата за
вршење радиодифузна дејност, на приказот подолу се претставени податоците за
трошоците на регионалните телевизии, како вкупен износ во кој се вклучени и вкупните
трошоци на ТВ Пинк Мак (во периодот од 2008 до 2011 година) и како износ во кој се
пресметани вкупните трошоци само на деветте телевизии за чие работење Советот
располага со податоци15.

157.1

186.8

113.46
96.32

87.37

163.76
191.23

127.28 123.81

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012

движење на вкупните трошоци на регионалните телевизии
во последните пет години

вкупни трошоци

со вклучени Пинк Мак

без вклучени вкупни трошоци за ТВ Пинк Мак

15 Вкупните трошоци на ТВ Пинк Мак во 2008 година изнесувале 6,66 милиони денари, во 2009 година 4,43 милиони
денари, во 2010 година 13,82 милиони денари и во 2011 година 27,49 милиони денари.
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Вкупните трошоци на овие девет субјекти во 2012 година се за 44,39% пониски
отколку трошоците во 2008 година, за 53,23% пониски отколку трошоците во 2009 година,
за 22,99% отколку во 2010 година и за 9,29% пониски отколку трошоците што биле
направени во 2011 година.

Најмногу средства регионалните телевизии потрошиле во 2009 година, што се
должи на високите трошоци што во оваа година ги прикажале ТВ Скопје (116,83 милиони
денари) и ТВ Ера (42,44 милиони денари).

Намалувањето на вкупните трошоци во однос на претходната година (за 9,29%),
се должи на намалувањето на вкупните трошоци на ТВ Скопје (за 16,33% односно за 7,72
милиони денари), на ТВ Ера (за 15,86% односно за 3,78 милиони денари) и на ТВ МТМ (за
3,43% односно за 0,32 милиони денари).

Останатите шест телевизии потрошиле повеќе средства отколку во претходната
година.

вкупни трошоци стапка на
растТВ станица 2012 2011

ТВ Шутел 2.54 2.25 13.23%
ТВ Скопје 39.53 47.24 -16.33%
ТВ Амазон 1.68 1.05 60.44%
ТВ БТР 5.46 5.21 4.92%
ТВ Едо 3.06 3.02 1.48%
ТВ Ера 20.07 23.85 -15.86%
ТВ Крт 1.01 0.69 45.50%
ТВ МТМ 8.98 9.30 -3.43%
ТВ Скајнет 5.03 3.71 35.58%
Вкупно 87.37 96.32 -9.29%

Директните трошоци за создавање на програма учествуваат со само 26,38% во
вкупните трошоци на регионалните телевизии.

Најголемо учество во вкупните трошоци имаат трошоците за амортизација на
опремата (33,35%), што се должи на високиот износ за овој вид трошок што го прикажала
ТВ Скопје (24,52 милиони денари).

Трошоци за набавка на програма прикажале само четири телевизии: ТВ Шутел
(0,12 милиони денари), ТВ Амазон (0,62 милиони денари), ТВ БТР (1,59 милиони денари)
и ТВ МТМ (0,36 милиони денари).

Речиси 79% од трошоците за плати и други надоместоци на лицата директно
поврзани со производство на програма ги прикажале ТВ Ера (3,94 милиони денари) и ТВ
МТМ (3,88 милиони денари).
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Најголеми трошоци за плати и други надоместоци на лицата што не се директно
поврзани со производство на програма прикажала ТВ Скопје (5,2 милиони денари).

Структура на трошоци кај регионалните
телевизии 2012 учество
Материјални трошоци 3.98 4.56%
Трошоци за набавка на програма 2.69 3.08%
Нематеријални трошоци (услуги) 6.47 7.40%

Плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на
програма 9.91 11.34%
Директни трошоци за создавање на
програмата 23.05 26.38%

Плати и други надоместоци на лица кои не
се директно поврзани со производство на
програма 7.70 8.81%
Амортизација на опремата 29.14 33.35%
Амортизација на права и лиценци 0.00 0.00%
Кирии и останати режиски трошоци 3.00 3.43%
Сите останати неопфатени трошоци од
работењето 23.51 26.91%
Вкупно трошоци на работењето 86.40 98.89%
Расходи од други активности 0.86 0.99%
Вонредни расходи 0.11 0.12%
Вкупно трошоци на работењето 87.37 100.00%

Од деветте регионални телевизии, 5 оствариле добивка (ТВ БТР, ТВ Шутел, ТВ
Ера, ТВ Амазон и ТВ МТМ). Највисока добивка остварила ТВ БТР (0,88 милиони денари).

Најлош финансиски резултат од работењето имала ТВ Скопје – загуба во износ од
29,27 милиони денари. Со загуба работеле и ТВ КРТ, ТВ Едо и ТВ Скајнет.



47

0.88 0.22 0.08 0.05 0.02

-0.13 -0.31 -1.53

-29.27
-35.00

-30.00

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

ТВ БТР ТВ
Шутел

ТВ Ера ТВ
Амазон

ТВ
МТМ

ТВ Крт ТВ Едо ТВ
Скајнет

ТВ
Скопје

остварен резултат од работењето на регионалните
телевизии

Во деветте регионални телевизии, просечниот број на вработени во редовен
работен однос изнесувал 49 лица. Најмногу од нив биле вработени во ТВ Ера (16), ТВ
МТМ (14) и во ТВ Скопје (10).

ТВ-станица

Просечен број вработени
во редовен работен однос

2009 2010 2011 2012
ТВ Ера 22 22 16 16
ТВ МТМ 16 15 17 14
ТВ Скопје 141 11 11 10
ТВ Едо 3 3 3 3
ТВ Амазон 2 2 2 2
ТВ Шутел 2 2 2 1
ТВ БТР 1 1 1 1
ТВ Крт 1 1 1 1
ТВ Скај нет 1 1 1 1
ТВ ПИНК МАК 8 6 0 -

Вкупно 197 64 54 49

Во четири регионални телевизии (ТВ Шутел, ТВ БТР, ТВ Крт и ТВ Скајнет) во
редовен работен однос било вработено само по едно лице.

Во однос на претходната година, бројот на вработени го намалиле три телевизии:
ТВ МТМ (за 3 лица) и ТВ Скопје и ТВ Шутел за по едно лице.

Кај останатите шест субјекти, просечниот број на вработени во редовен работен
однос останал непроменет.
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1.5. Телевизиски станици на локално ниво

Во 2012 година, во Република Македонија дозвола за вршење радодифузна дејност –
телевизија на локално ниво имаа 49 субјекти.

Најголем број локални телевизии емитуваа програма во Тетово (пет) и во Куманово
(четири).

населено
место

број на
население16

број на
локални

ТВ
станици

јазик на кој се
емитува

програмата
населено

место
број на

население17

број на
локални

ТВ
станици

јазик на кој се
емитува

програмата

Тетово 90,140 5
3 на албански и 2
на македонски
јазик

Берово 13,337 1 македонски јазик

Куманово 107,632 4
2 на албански и 2
на македонски
јазик

Валандово 11,944 1 македонски јазик

Кичево 30,269 3
2 на албански и 1
на македонски
јазик

Гевгелија 22,934 1 македонски јазик

Охрид 54,269 3 сите три на
македонски Дебар 20,371 1 албански јазик

Струга 64,657 3

една на албански,
една на
македонски и една
на албански и
македонски јазик

Делчево 16,848 1 македонски јазик

Битола 93,380 2 македонски јазик Долнени 13,817 1
бошњачки,
македонски и
албански јазик

Велес 55,057 2 македонски јазик Кратово 9,784 1 македонски јазик

Гостивар 82,725 2

една на албански
и една на
албански, турски и
македонски јазик

Крива
Паланка 20,377 1 македонски јазик

Кавадарци 39,011 2 македонски јазик Пласница 4,774 1 македонски јазик
Кочани 38,155 2 македонски јазик Прилеп 76,236 1 македонски јазик
Радовиш 28,748 2 македонски јазик Пробиштип 15,590 1 македонски јазик

Струмица 56,280 2 македонски јазик Свети
Николе 18,060 1 македонски јазик

Штип 48,598 2 македонски јазик Центар
Жупа 6,921 1 македонски јазик,

турски и албански

16 „Процени на населението на 30.06.2011 и 31.12.2011 според полот и возраста , по општини и по статистички
региони (нтес 3 - 2007 година)“, Државен завод за статистика, достапно на http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.12.08.pdf

17 „Процени на населението на 30.06.2011 и 31.12.2011 според полот и возраста , по општини и по статистички
региони (нтес 3 - 2007 година)“, Државен завод за статистика, достапно на http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.12.08.pdf
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Бројот на локални телевизиски станици, независно од бројот на населението, е
поголем во оние населени места каде населението е од различна етничка припадност со
цел да се обезбедат медиуми коишто својата програма ќе ја емитуваат на јазиците што ги
говори/разбира публиката на тоа подрачје.

Од 49-те локални телевизии, 47 емитуваа програма во текот на целата година, а на
две од нив (ТВ Новател – Плус18 од Прилеп и ТВ Меди19 од Битола) во текот на
анализираната година им беше одземена дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Во анализата се прикажани податоците за економското работење на вкупно 45
локални ТВ станици20.

Вкупните приходи што во 2012 година ги оствариле овие 45 телевизии изнесувале
145,7 милиони денари.

рб
населено

место
вкупни

приходи

број на
локални

ТВ рб населено место
вкупни

приходи

број на
локални

ТВ

1 Битола 24.34 2 14 Крива Паланка 3.65 1

2 Тетово 21.28 5 15 Свети Николе 2.65 1

3 Охрид 11.1521 3 16 Пробиштип 2.61 1

4 Штип 10.74 2 17 Гевгелија 2.42 1

5 Куманово 9.80 4 18 Делчево 2.26 1

6 Струмица 9.07 2 19 Гостивар 2.20 2

7 Кавадарци 6.35 2 20 Центар Жупа 2.08 1

8 Велес 6.35 2 21 Валандово 1.98 1

9 Кичево 5.91 3 22 Дебар 0.77 1

10 Радовиш 5.65 2 23 Македонски Брод 0.51 1

11 Кочани 5.42 2 24 Долнени 0.13 1

12 Струга 4.22 3 25 Кратово 0.00 1

13 Прилеп 4.16 1 26 Берово нп. 1

ВКУПНО 145.7 47
нп - нема податок

Приходите што биле остварени на подрачјето на Битола и на Тетово
претставуваат 31,32% од вкупните приходи на локалниот телевизиски пазар. Двете
телевизии што емитуваа програма на подрачјето на Битола оствариле 16,71% а петте

18 Поради незапочнување со вршење радиодфузна дејност, со Одлука бр. бр.07-404 од 24.11.2012 година
19 поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата, со Одлука бр. бр.07-159 од 31.05.2012
година
20 ТВ ТОП од Берово, во периодот на изработката на анализата веќе ја имаше изгубено дозволата за емитување (со Одлука
бр.07-170 од 23.05.2013 година), а ТВ НТВ од Охрид не ги достави податоците, за што Советот согласно своите законски
надлежности и изрече мерка.
Во 2011 година, вкупните приходи на ТВ Топ од Берово изнесувале 0,24 милиони денари, а на ТВ НТВ од Охрид 2,54
милиони денари.
21 Во овој износ се вклучени приходите само на две телевизии - ТВМ и ТВ Морис, со оглед на тоа дека ТВ НТВ не достави
податоци.
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телевизии што емитуваа програма на подрачјето на Тетово оствариле 14,61% од
приходите на сите локални телевизиски станици.
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Во периодот од последните пет години, единствено во 2011 година, на локалниот
телевизиски пазар биле остварени повеќе приходи отколку во анализираната година (за
4,09%).
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Стапката на раст во однос на вкупните приходи што биле остварени во останатите
три години има позитивни вредности и тоа: за 2008 година изнесува 25,24%, за 2009
година изнесува 11,96% и за 2010 година изнесува 41,91%.

Најзначаен извор на приходи за локалните телевизии била продажбата на времето
за рекламирање.

Структура на приходи кај локалните телевизии 2012 учество

Реклами и телешопинг 125.29 85.99%

Спонзорства 0.73 0.50%

Приходи од други програми 0.08 0.05%

Донации и грантови 0.00 0.00%

Продажба на програми 3.95 2.71%

Останати нераспоредени приходи 3.39 2.33%

Приходи од основна дејност 133.44 91.59%

Приходи од други дејности 6.32 4.34%

Вонредни приходи 5.93 4.07%

Вкупно приходи 145.70 100.00%
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ТВ Кисс од Тетово успеала да оствари највисоки приходи од рекламирање (8,79
милиони денари), а позначјани приходи оствариле и ТВМ од Охрид (7,54 милиони денари)
и ТВ Тера од Битола (7,27 милиони денари).

ТВ Кисс, 7%
ТВМ, 6%
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ТВ СТАР, 4%
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ТВ Вижн-БМ, 3%ТВ Интел, 3%

сите други,
50%

учество во вкупните приходи од рекламирање на локалниот
телевизиски пазар

Приходи од спонзорства прикажале само четири локални телевизии: ТВ Тера од
Битола, ТВ Чеграни Медиа од Гостивар, ТВ Еми од Радовиш и ТВ Дибра од Дебар.

Целокупниот износ на приходите од други програми го остварила ТВ Чеграни
Медиа од Гостивар, а на приходите од продажба на програми ТВ Тера од Битола.

Учеството на приходите од други дејности од 4,34% во вкупните приходи
остварени на локалниот телевизиски пазар се должи на високите износи што ги
прикажале ТВ Тера од Битола (2,59 милиони денари) и ТВ Боем од Кичево (1,97 милиони
денари). Речиси 80% од вонредните приходи биле остварени од ТВ Орбис од Битола (4,7
милиони денари).

Во 2012 година, локалните телевизиски станици заеднички потрошиле 126,41
милиони денари.

Највисоки трошоци прикажале ТВ Тера од Битола (13,72 милиони денари), ТВ Кисс
од Тетово (9,02 милиони денари), ТВ Орбис од Битола (8,75 милиони денари) и ТВМ од
Охрид (7,55 милиони денари). Трошоците на овие четири субјекти претставуваат 30% од
вкупните трошоци на сите локални телевизии.

Најголем дел од трошоците биле направени за плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на програма (25,01% од вкупните трошоци). Најмногу
средства за овој вид трошок издвоиле: ТВМ од Охрид (2,42 милиони денари), ТВ Ирис од
Штип (2,27 милиони денари) и ТВ Тера од Битола (1,96 милиони денари).
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Структура на трошоци кај локалните
телевизии 2012 учество
Материјални трошоци 24.54 19.42%
Трошоци за набавка на програма 9.97 7.89%
Нематеријални трошоци (услуги) 15.04 11.90%

Плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на
програма 31.61 25.01%
Директни трошоци за создавање на
програмата 81.16 64.21%

Плати и други надоместоци на лица кои не
се директно поврзани со производство на
програма 5.14 4.07%
Амортизација на опремата 11.92 9.43%
Амортизација на права и лиценци 0.09 0.07%
Кирии и останати режиски трошоци 2.55 2.02%
Сите останати неопфатени трошоци од
работењето 22.21 17.57%
Вкупно трошоци на работењето 123.08 97.37%
Расходи од други активности 3.12 2.47%
Вонредни расходи 0.21 0.17%
Вкупно трошоци на работењето 126.41 100.00%

Трошоци за набавка на програма прикажале вкупно 11 локални телевизии, а
најмногу ТВ Тера од Битола (7,23 милиони денари односно 73% од вкупните трошоци за
набавка на програма на локалните телевизии).
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Во периодот од 2008 до 2012година, локалните телевизии потрошиле најмалку
средства во 2010 година (96,64 милиони денари), а најмногу во последната година
(126,41 милиони денари).

Вкупните трошоци што локалните телевизии ги направиле во 2012 година се за
16,09% повисоки отколку трошоците во 2008 година, за 10,45% повисоки отколку
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трошоците во 2009 година, за 30,81% отколку во 2010 година и за 1,27% повисоки отколку
трошоците во претходната година.

Заеднички остварениот резултат од работењето на локалниот телевизиски пазар
бил добивка во износ од 18,98 милиони денари.

Остварен резултат од работењето кај
телевизиите на локално ниво 2012
Приходи од основна дејност 136.61
Вкупно трошоци на работењето 126.03
Добивка (загуба) од основна дејност 10.58
Приходи од други активности 3.63
Расходи од други активности 0.26
Добивка (загуба) од други активности 3.37
Вонредни приходи 5.45
Вонредни расходи 0.11
Добивка (загуба) пред оданочување 19.29
Добивка (загуба) по оданочување (нето
добивка/загуба) 18.98

Најдобар финансиски резултат оствариле: ТВ Златен Канал од Крива Паланка
(добивка во износ од 2,00 милиони денари), ТВМ од Охрид (1,89 милиони денари), ТВ
Орбис од Битола (1,76 милиони денари) и ТВ Морис од Охрид (1,70 милиони денари).
Покрај овие четири, уште 35 локални телевизии годината ја завршиле со позитивен
резултат.

Во 2012 година, само шест локални телевизии работеле со загуба (ТВ Сител 2 од
Кратово), ТВ Лажани од Лажани, ТВ Ирис од Штип, ТВ Супер Скај од Тетово, ТВ Арт
Канал од Струга и ТВ Феста од Куманово).

Просечниот број на вработени во редовен работен однос во локалните телевизии
изнесувал 212 лица, односно 29 лица повеќе отколку претходната година.

Вкупно 16 телевизии го зголемиле бројот на вработени: ТВ Канал 8 од Кочани и ТВ
Тиквешија од Кавадарци за по пет лица, ТВ Нова од Куманово за четири лица, ТВ Коха од
Тетово, ТВ Орбис од Битола, ТВ Златен Канал од Крива Паланка и ТВ Интел од Струмица
за по три лица, ТВМ од Охрид и ТВ Ирис од Штип за по две лица и ТВ Тера од Битола, ТВ
Спектра од Струга, ТВ Арт од Тетово, ТВ Дибра од Дебар, ТВ Чеграни Медиа од
Гостивар, ТВ Боем од Кичево и ТВ Дуе од Гостивар за по едно лице.

Бројот на вработени го намалиле само четири телевизии: ТВ Кисс од Тетово и ТВ
Кочани ЛД од Кочани за по две лица, а ТВ Протел од Пробиштип и ТВ Ускана од Кичево
за по едно лице.
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ТВ-станица 2008 2009 2010 2011 2012 ТВ-станица 2008 2009 2010 2011 2012

ТВ Тера, Битола 8 13 8 12 13 ТВ Д1, Делчево 0 3 3 3 3

ТВМ, Охрид 12 13 12 11 13 ТВ Кобра, Радовиш 3 3 2 3 3

ТВ Кисс, Тетово 17 15 15 13 11 ТВ Гурра, Кичево 1 1 2 3 3

ТВ КТВ-41, Кавадарци 5 5 12 11 11 ТВ Ускана, Кичево нп нп 2 3 2

ТВ Ирис, Штип нп 10 10 9 11 ТВ Калтрина, Струга 3 3 2 2 2

ТВ Стар, Штип 7 4 8 10 10 ТВ Нова, Гевгелија 3 2 2 2 2

ТВ Нова, Куманово 5 5 5 5 9 ТВ Здравкин, Велес 2 2 2 2 2

ТВ Коха, Тетово 4 4 4 5 8
ТВ Свет, Свети
Николе 2 2 2 2 2

ТВ Канал 8, Кочани 0 0 2 3 8 ТВ Феста, Куманово нп 2 2 2 2

ТВ Еми, Радовиш 7 8 7 7 7 ТВ Чеграни Медиа 0 2 2 1 2

ТВ Вис, Струмица 7 7 7 7 7 ТВ Боем, Кичево 2 1 2 1 2

ТВ Орбис, Битола 5 4 5 4 7 ТВ Дуе, Гостивар 2 2 1 1 2
ТВ Вижн-БМ (ТВ
Канал Визија),
Прилеп 1 1 2 7 7 ТВ Хана, Куманово 1 1 3 1 1

ТВ Тиквешија,
Кавадарци 0 6 4 2 7 ТВ Морис, Охрид 1 1 1 1 1

ТВ Канал 3, Центар
Жупа 2 2 3 6 6 ТВ Лажани, Лажани 1 1 1 1 1

ТВ Златен канал,
Крива Планка 0 4 3 3 6 ТВ ВТВ, Валандово 2 нп нп 1 1

ТВ Канал 21, Велес 3 3 4 5 5 ТВ Арт Канал, Струга 2 2 нп 1 1

ТВ Спектра, Струга 3 3 4 4 5
ТВ Далга КРТ,
Куманово 1 1 нп 1 1

ТВ Арт, Тетово 5 3 3 4 5 ТВ Аниса, Пласница 1 1 1 1 1

ТВ Интел, Струмица 4 2 2 2 5 ТВ Супер скај, Тетово 0 0 1 1 1

ТВ Кочани-ЛД, Кочани 0 4 5 6 4 ТВ Сител 2, Кратово 0 0 0 0 0
ТВ Протел,
Пробиштип 2 2 3 5 4 ТВ НТВ, Охрид нп 1 1 1 нп

ТВ Менада, Тетово 7 7 2 4 4 ТВ Топ ТВ, Берово 0 1 1 1 нп

ТВ Дибра, Дебар - - - 3 4

ВКУПНО 131 157 163 183 212
нп - нема податок
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РАДИСКА ИНДУСТРИЈА
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Клучни наоди

вкупни
приходи

приходи од
реклами

вкупни
трошоци

резултат од
работењето

број на
вработени

Македонско
радио 339.16 1.04 304.17 28.05 276

Антена 5 29.93 29.23 29.23 0.12 14

Канал 77 24.09 15.63 16.65 7.4 6

Метрополис 2.00 2.01 1.81 0.19 0

Регионални
радиостаници 55.83 49.15 52.34 3.27 63

Локални
радиостаници 34.95 31.85 32.88 2.06 86

ВКУПНО 485.96 128.91 437.08 41.09 445

 Во 2012 година, во радиската индустрија биле остварени вкупни приходи во износ
од 485,96 милиони денари. 70% од овој износ биле приходите на Македонско
радио.

 Приходите од рекламирање што заеднички ги оствариле сите радиостаници
изнесувале 128,91 милиони денари. Трите комерцијални радиостаници на државно
ниво оствариле 36% од овие средства, регионалните радиостаници 38%,
локалните 25%, а Македонското радио само 1%.

 Трошоците што ги направиле сите радиостаници, вклучувајќи го и јавниот сервис,
изнесувале 437,08 милиони денари. Трошоците на Македонското радио
претставувале 70% од овој износ.

 Во сите сегменти од радиската индустрија бил остварен позитивен резултат од
работењето.

 Во редовен работен однос биле вработени 445 лица, од кои 62% во јавниот сектор,
а 38% во приватниот сектор.
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2.1. Македонско радио

Вкупните приходи што во 2012 година ги остварило Македонското радио  изнесувале
339,16 милиони денари22.

Во периодот од 2008 година наваму, ова се највисоки вкупни приходи на
Македонското радио, и тоа: за 15,13% повисоки отколку приходите во 2008 година, за
147,69% отколку во 2009 година, за 85,57% повисоки отколку во 2010 година и за 6,71%
повисоки отколку приходите што биле остварени во претходната година.
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Доминантно учество во вкупните приходи на Македонско радио има
радиодифузната такса (71,19%). Високото учество на радиодифузната такса се должи на
начинот на кој книговодствено се евидентирани овие приходи, поточно прикажан е
фактурираниот износ на радиодифузната такса, а не наплатениот износ. Советот побара
од Македонската радиотелевизија дополнително да достави податоци за износот од
средствата од радиодифузната такса кој е наплатен во оваа година. Според овој податок
во 2012 година наплатени се само 36,71% од фактурираната вредност, односно 88,64
милиони денари.

22 Македонската радиотелевизија не води засебно книговодство за телевизиските и за радиските програмски сервиси.
Само за потребите на оваа Анализа направи разделување на податоците.
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Во 2012 година, од продажба на времето за рекламирање Македонското радио
остварило 1,04 милиони денари, а од спонзорства 3,63 милиони денари.

Останатите средства биле остварени од „други нераспоредени приходи“.

Структура на приходи кај Македонското радио 2012 учество

Радиодифузна такса 241.4523 71.19%

Реклами и телешопинг 1.04 0.31%

Спонзорства 3.63 1.07%

Приходи од други програми 0.00 0.00%

Донации и грантови 0.00 0.00%

Продажба на програми 0.00 0.00%

Останати нераспоредени приходи 93.04 27.43%

Приходи од основна дејност 339.16 100.00%

Приходи од други дејности 0.00 0.00%

Вонредни приходи 0.00 0.00%

Вкупно приходи 339.16 100.00%

Вкупните трошоци што во 2012 година ги направило Македонското радио
изнесувале 304,17 милиони денари.

23 Овој износ ја претставува фактурираната вредност на радиодифузната такса. Наплатената вредност изнесува 88,64
милиони денари.
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Овие трошоци се забележително повисоки отколку трошоците што биле направени
во претходните четири години.
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Речиси половина од потрошените средства (49,24%) биле за трошоци кои се
директно поврзани со производство на програмата.

Најголем дел од овие средствата биле издвоени за плати и други надоместоци на
лица директно поврзани со производство на програма (67,04 милиони денари).

Структура на трошоци кај
Македонско радио 2012 учество
Материјални трошоци 14.10 4.64%
Трошоци за набавка на програма 50.55 16.62%
Нематеријални трошоци (услуги) 18.09 5.95%

Плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на
програма 67.04 22.04%
Директни трошоци за создавање на
програмата 149.78 49.24%

Плати и други надоместоци на лица кои не
се директно поврзани со производство на
програма 37.53 12.34%
Амортизација на опремата 5.98 1.97%
Амортизација на права и лиценци 0.00 0.00%
Кирии и останати режиски трошоци 0.00 0.00%
Сите останати неопфатени трошоци од
работењето 110.88 36.45%
Вкупно трошоци на работењето 304.17 100.00%
Расходи од други активности 0.00 0.00%
Вонредни расходи 0.00 0.00%
Вкупно трошоци на работењето 304.17 100.00%
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Трошоците за плати и други надоместоци на лица кои не се директно поврзани со
производство на програма изнесувале 37,53 милиони денари.

Во структурата на трошоците значајно учество имаат трошоците од категоријата
„сите останати неопфатени трошоци од работењето“, чие учество во вкупните трошоци
изнесува 36,45%.

Остварениот финансиски резултат од работењето бил добивка во износ од 28,05
милиони денари.

Во 2012 година, во Македонското радио во редовен работен однос биле
ангажирани вкупно 276 лица, односно 23 лица помалку отколку во претходната година.
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2.2. Радиостаници на државно ниво

Во 2012 година, трите комерцијални радиостаници што емитуваа програма на
државно ниво (РА Антена 5, РА Канал 77 и РА Метрополис) заеднички оствариле вкупни
приходи во износ од 56,02 милиони денари.
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4%

учество во вкупните приходи на радиостаниците на
државно ниво

Повеќе од половината од овие средства биле вкупните приходи на РА Антена 5 (29,93
милиони денари, односно 53% од вкупните приходи на овој сегмент од радиската
индустрија). Радиостаницата Канал 77 прикажала 43% од вкупните приходи на овие три
субјекти, односно 24,09 милиони денари. Најмалку приходи остварила радиостаницата
Метрополис (2,00 милиони денари, односно само 4% од вкупните приходи).
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Вкупните приходи на овие три субјекти биле највисоки во 2011 година. Во
последните пет години, единствено во 2008 година овие три радиостаници заеднички
оствариле помалку вкупни приходи отколку во 2012 година (за 19,01%). Во останатите три
години приходите биле повисоки и тоа во 2009 година за 3,13%, во 2010 година за 17,8%
и во 2011 година за 22,11%.

Во 2012 година сите три радиостаници оствариле помалку приходи отколку во
претходната година, и тоа: РА Антена 5 за 25,18%, РА Канал 77 за 13,84%, а РА
Метрополис за 49,49%.
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Учеството на приходите од продажба на времето за рекламирање во вкупните
приходи остварени во 2012 година е 83,64%.

Структура на приходи кај радиостаниците на
државно ниво 2012 учество

Реклами и телешопинг 46.86 83.64%

Спонзорства 0.00 0.00%

Приходи од други програми 8.44 15.06%

Донации и грантови 0.00 0.00%

Продажба на програми 0.00 0.00%

Останати нераспоредени приходи 0.05 0.10%

Приходи од основна дејност 55.35 98.79%

Приходи од други дејности 0.68 1.21%

Вонредни приходи 0.00 0.00%

Вкупно приходи 56.02 100.00%
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За сите три радиостаници, рекламирањето било најзначаен извор на приходи.
Приходите од рекламирање претставуваат 97,64% од вкупните приходи на Антена 5,
64,87% од вкупните приходи на Канал 77 и 100% од вкупните приходи на Метрополис.

Приходите од други програми (во оваа ставка влегуваат приходите остварени по
основ на емитување поздрави и честитки, емисии и музички блокови со СМС пораки,
интерактивни игри преку телефонска линија, телефонски услуги со посебна тарифа идр)
учествуваат со 15,06% во вкупните приходи. Ваков вид приходи прикажала само
радиостаницата Канал 77.

Вкупните трошоци што овие три субјекти ги направиле во 2012 година изнесувале
47,69 милиони денари.
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Споредено со претходните години, вкупните трошоци биле повисоки за 22,19%
отколку трошоците во 2008 година, за 32,66% отколку трошоците во 2009 година и за
6,69% отколку трошоците во 2010 година. Трошоците во анализираната година биле за
7,93% пониски отколку трошоците во претходната година.

Повеќе од половина од трошоците (53,93%) биле директни трошоци за создавање
на програма.

Трошоци за набавка на програма прикажала само радиостаницата Антена 5.

Највисоки трошоци за плати и други надоместоци на лица директно поврзани со
производство на програма прикажала Антена 5 (4,2 милиони денари). Само оваа
радиостаница имала трошоци за плати и други надоместоци на лица кои не се директно
поврзани со производство на програма.
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Радиостаницата Метрополис не прикажала трошоци за плати и други надоместоци
за ангажирани лица (во редовен работен однос кај овој субјект не било вработено ниту
едно лице).

Структура на трошоци кај
радиостаниците на државно ниво 2012 учество
Материјални трошоци 7.79 16.34%
Трошоци за набавка на програма 3.42 7.17%
Нематеријални трошоци (услуги) 9.13 19.15%

Плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на
програма 5.37 11.27%
Директни трошоци за создавање на
програмата 25.72 53.93%

Плати и други надоместоци на лица кои не
се директно поврзани со производство на
програма 1.99 4.17%
Амортизација на опремата 7.30 15.30%
Амортизација на права и лиценци 0.00 0.00%
Кирии и останати режиски трошоци 4.30 9.01%
Сите останати неопфатени трошоци од
работењето 8.38 17.58%
Вкупно трошоци на работењето 47.69 99.99%
Расходи од други активности 0.01 0.01%
Вонредни расходи 0.00 0.00%
Вкупно трошоци на работењето 47.69 100.00%

Остварениот финансиски резултат од работењето на овие три радиостаници во
2012 година бил добивка во износ од 7,71 милиони денари.
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Сите три радиостаници оствариле позитивен финансиски резултат, и тоа РА
Антена 5 добивка во износ од 0,12 милиони денари, РА Канал 77 добивка во износ од
7,39 милиони денари и РА Метрополис добивка во износ од 0,19 милиони денари.
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Во 2012 година, просечниот број на вработени во редовен работен однос
изнесувал 20 лица, од кои 14 во Антена 5, а 6 во Канал 77.

Во последните четири години радиостаницата Метрополис немала ниту едно лице
во редовен работен однос.

РА Антена 5

Во периодот од 2008 до 2011 година, вкупните приходи на радиостаницата Антена
5 од година в година се зголемувале, достигнувајќи во 2011 година вредност од 40,00
милиони денари. Во 2012 година, приходите опаднале, и тоа за 25,18% во однос на
приходите остварени во претходната година.

26.3
32

39.18 40

29.93

24.31 21.06
28.89

31.83
29.23

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012

движење на вкупните приходи и вкуните трошоци на РА
Антена 5 во последните пет години

вкупни приходи вкупни трошоци

Најмалку средства оваа радиостаница потрошила во 2009 година (21,06 милиони
денари). Трошоците што биле направени во анализираната година се за 8,17% пониски
отколку во претходната година.

Радиостаница

Просечен број на вработени
во редовен работен однос

2008 2009 2010 2011 2012
Антена 5 13 13 14 14 14
Канал 77 5 4 5 6 6
Метрополис 1 0 0 0 0

вкупно 19 17 19 20 20
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Во секоја од последните пет години, овој радиодифузер остварувал добивка.

Во 2008 и во 2009 година просечниот број на вработени во редовен работен однос
изнесувал 13 лица, а во следните три години 14 лица.

РА Канал 77

Вкупните приходи на радиостаницата Канал 77 од 2008 година до 2011 година
бележат континуиран раст. Анализираната година била понеповолна отколку
претходните години, односно остварените приходи се за 13,84% пониски отколку
приходите во 2011 година и за 3,79% пониски отколку приходите во 2010 година.

15.46
18.66

25.04
27.96

24.09

10.05 10.56
11.17

16.63
16.65

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012

движење на вкупните приходи и на вкупните трошоци во
последните пет години

вкупни приходи вкупни трошоци

Во секоја од последните пет години, оваа радиостаница ги зголемувала
трошоците. Во анализираната година потрошените средства биле за 0,12% повисоки
отколку оние во 2011 година.

Остварениот финансиски резултат од работењето во секоја година бил позитивен.

Просечниот број на вработени во 2012 и во 2011 година изнесувал по 6 лица, во
2008 и 2010 година по 5 лица, а во 2009 година 4 лица.

РА Метрополис
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Во периодот од 2008 година наваму, вкупните приходи на радиостаницата
Метрополис имале променливи вредности. Најниски приходи биле остварени во 2012
година (2,00 милиони денари), а највисоки во 2009 година (7,17 милиони денари).
Приходите во 2012 година биле за речиси 50% пониски отколку приходите во претходната
година и за дури 72,11% пониски отколку приходите во најуспешната 2009 година.
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вкупни приходи вкупни трошоци

Вкупните трошоци направени во 2012 година биле најниски во периодот од
последните пет години. Во споредба со трошоците направени во претходната година,
трошоците биле пониски за 45,81%.

Радиостаницата Метрополис единствено во 2010 година остварила негативен
финансиски резултат. Во останатите четири години работела со добивка.

Од 2009 година наваму, ниту едно лице не било вработено во редовен работен
однос.

Радиостаници на регионално ниво
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Во 2012 година, програма на регионално ниво (на подрачјето на град Скопје) емитуваа
вкупно 17 комерцијални радиостаници и една непрофитна радиодифузна установа.

Во Анализата се обработени податоците за 16 радиостаници, со оглед на тоа дека во
периодот кога таа се изготвуваше, една радиостаница – РА Равел веќе немаше дозвола
да врши радиодифузна дејност24.

Вкупните приходи што во анализираната година биле остварени на регионалниот
радиски пазар изнесувале 55,83 милиони денари.

Најголем дел од овие средства биле приходите што ги прикажала радиостаницата
Буба Мара (11,43 милиони денари, односно 20 отсто од приходите на сите регионални
радиостаници).

РА Буба Мара
20%

РА
Фортуна,

13%

РА Сити
13%

РА 90,3 ФМ
11% РА Ват,

10%

РА Лајф ФМ, 9%

РА Скај
7%

РА Спортско
Канал 4, 4%

РА Класик, 4%

РА Клуб ФМ , 3%

РА Роса АБ, 2%
РА Зона М-1, 1%
РА Џез ФМ, 1%
РА Арачина, 1%
РА Фолк, 1%

други, 17%

учество во вкупните приходи на регионалните
радиостаници

Позначајно учество имале и приходите на радиостаниците Фортуна (7,26
милиони денари), Сити радио (7,05 милиони денари) и Спортско радио 90,3 ФМ (6,15
милиони денари).

Иако приходите што биле остварени во анализираната година се повисоки
отколку во претходната година (за 9,71%), тие сепак се пониски отколку приходите што
биле остварени во 2008 година (за 11,06%), во 2009 година (за 6,75%) и во 2010 година
(за 4,68%).

24 На 26.12.2012 година, ТРД РАДИО РАВЕЛ до Советот достави изјава дека повеќе нема да емитува програма. Согласно
член 62 од Законот за радиодифузната дејност, Советот за радиодифузија донесе Решение бр.07-156/1 од 10.01.2013
година за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Во 2011 година вкупните приходи на оваа радиостаница изнесувале 0,12 милиони денари и во вкупните приходи остварени
на регионалниот радиски пазар учествувале со 0,2%
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Зголемувањето на вкупните приходи во однос на претходната година се должи на
зголемувањето на приходите на вкупно осум радиостаници: Буба Мара, Радио 90,3 ФМ,
Лајф ФМ, Фортуна, Ват, Скај Радио, Арачина и Џез ФМ.

вкупни приходи во милиони денари

ТРД 2008 2009 2010 2011 2012
стапка на раст

2012/2011
Буба Мара 8.32 9.53 9.00 8.49 11.43 34.63%
Сити 9.92 6.47 9.23 7.64 7.05 -7.72%
Фортуна 8.12 8.84 8.63 6.55 7.26 10.84%
Ват 8.31 10.09 6.47 5.44 5.84 7.35%
РА 90,3 ФМ 5.02 5.29 5.46 5.25 6.15 17.14%
Лајф ФМ 1.35 2.76 4.17 4.11 4.93 19.95%
Скај радио 5.66 4.95 5.27 3.52 3.69 4.83%
Спортско  Канал 4 3.00 2.42 2.94 2.81 2.04 -27.40%
Клуб ФМ 1.24 0.78 0.76 2.10 1.61 -23.33%
Роса АБ 2.89 2.59 1.94 1.78 1.23 -30.90%
Зона М-1 1.27 1.42 1.36 1.16 0.87 -25.00%
Фолк 1.24 0.82 0.87 0.77 0.46 -40.26%
Џез ФМ 0.86 0.68 0.77 0.63 0.66 4.76%
Арачина 0.95 0.94 1.09 0.52 0.61 17.31%
РФМ - - - - 0,00 -
Равел 3.27 1.81 0.61 0.12 нп -
Класик 1.35 0.48 нп нп 2.00 -

ВКУПНО 62.77 59.87 58.57 50.89 55.83 9.71%
нп - нема податок
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Во структурата на приходите на регионалните радиостаници, забележливо е дека
во анализираната година тие не остварувале приходи само од донации и грантови и од
продажба на програми.

Структура на приходи кај радиостаниците на
регионално ниво 2012 учество

Реклами и телешопинг 49.15 88.03%

Спонзорства 1.91 3.42%

Приходи од други програми 0.23 0.41%

Донации и грантови 0.00 0.00%

Продажба на програми 0.00 0.00%

Останати нераспоредени приходи 1.60 2.86%

Приходи од основна дејност 52.88 94.72%

Приходи од други дејности 2.00 3.59%

Вонредни приходи 0.94 1.69%

Вкупно приходи 55.83 100.00%

Најголем дел од приходите (88,03%) биле остварени од реклами.

Најатрактивна за огласувачите била радиостаницата Буба Мара, која успеала да
оствари 19% од приходите од рекламирање на регионалните телевизииски станици.

Радиостаницата Фортуна остварила 15%, Сити радио 14%, а по 12% од вкупните
приходи од рекламирање на регионалниот радиски пазар оствариле РА 90,3 ФМ и Ват.
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РА Фолк, 1%

Други, 12%

учество во приходите од рекламирање на регионалните
радиостаници

Радиостаниците РФМ и Класик ФМ не прикажале приходи од продажба на времето
за рекламирање.
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Приходи од спонзорства прикажале само РА Буба Мара и РА 90,3 ФМ, а
целокупниот износ на приходите од други програми го прикажала РА Буба Мара.

Во периодот од последните пет години, само во 2009 година регионалните
радиостаници потрошиле помалку средства отколку во 2012 година (за 2,91%). Во
споредба со претходната година трошоците во анализираната година се за 2,75%
пониски.
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Директните трошоци за содавање на програмата учествувале со 59,46% во
вкупните трошоци на регионалните радиостаници. Најзначајно учество од 21,29% во
вкупните трошоци имале нематеријалните трошоци (услугите).

Структура на трошоци кај
радиостаниците на регионално ниво 2012 учество
Материјални трошоци 5.31 10.14%
Трошоци за набавка на програма 4.60 8.78%
Нематеријални трошоци (услуги) 11.14 21.29%

Плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на
програма 10.07 19.25%
Директни трошоци за создавање на
програмата 31.12 59.46%

Плати и други надоместоци на лица кои не
се директно поврзани со производство на
програма 4.18 7.98%
Амортизација на опремата 5.02 9.58%
Амортизација на права и лиценци 0.46 0.89%
Кирии и останати режиски трошоци 2.78 5.31%
Сите останати неопфатени трошоци од
работењето 7.85 15.00%
Вкупно трошоци на работењето 51.40 98.22%
Расходи од други активности 0.20 0.39%
Вонредни расходи 0.73 1.39%
Вкупно трошоци на работењето 52.34 100.00%
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Трошоци за набавка на програма прикажале само пет радиостаници: Арачина,
Фортуна, Клуб ФМ, Сити Радио и Зона М-1.

Највисоки трошоци за плати и други надоместоци за вработените кои се директно
поврзани со производството на програмата прикажала радиостаницата Сити (1,87
милиони денари), а за лицата кои не се директно поврзани со производство на програма
радиостаницата Буба Мара (1,82 милиони денари).

Остварениот резултат од работењето на регионалните радиостаници би добивка
во износ од 3,27 милиони денари.

Позитивен финансиски резултат оствариле вкупно 10 радиостаници: Сити, Буба
Мара, Лајф ФМ, РА 90,3 ФМ, Клуб ФМ, Фортуна, Скај радио, Арачина, Класик ФМ и Фолк
радио. Највисока добивка оствариле Сити Радио (2,26 милиони денари) и Буба Мара
(1,75 милиони денари).

Останатите шест субјекти оствариле негативен финансиски резултат.

Во 2012 година, просечниот број на вработени во регионалните радиостаници
изнесувал 63 лица, за две помалку отколку во 2011 година.

Ра станица 2008 2009 2010 2011 2012 РА станица 2008 2009 2010 2011 2012
РА Фортуна 7 7 7 9 9 РА Лајф 2 2 2 4 4
РА Сити 6 8 8 9 8 РА Клуб ФМ 3 2 2 3 3
РА Ват 11 10 10 8 8 РА Џез ФМ 2 2 2 2 2
РА Спортско
радио Канал 4 5 4 7 6 6 РА Фолк 1 2 3 2 1
РА Скај 4 5 5 5 6 РА Зона М-1 3 1 2 2 1
РА ЕФ-ЕМ 90,3 6 6 5 5 5 РА Арачина 1 1 1 1 1
РА Буба Мара 4 4 5 4 5 РА Равел 9 4 1 1 нп

РА Роса АБ 4 4 4 4 4
РА Класик
ФМ 1 0 нп нп 0

ВКУПНО 69 62 64 65 63
нп - нема податок

Во споредба со претходната година, бројот на вработени бил поголем кај
радиостаниците Буба Мара и Скај радио (за по едно лице). Три радиостаници (Сити
радио, Фолк и Зона М-1) го намалиле бројот на вработени за по едно лице.
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2.3. Радиостаници на локално ниво

На почетокот на 2012 година, дозвола да емитуваат радиопрограма на локално ниво
имаа вкупно 60 субјекти. Во текот на годината, локалната радиостаница ТРД Радио Роса
од Кочани го изгуби правото за вршење радиодифузна дејност25.

Подолу се обработени податоците за економското работење на вкупно 53 локални
радиостаници (ТРД Монако – Радио Сити ФМ ДООЕЛ Куманово26 во периодот на
изработка на Анализата веќе ја имаше изгубено дозволата за вршење радиодифузна
дејност, а пет радиостаници27 не доставија податоци за економското работење во 2012
година, за што Советот им изрече мерки согласно Законот за радиодифузната дејност.
Податоците за економското работење на овие пет радиостаници не беа обезбедени ниту
за изработката на Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2011 година.

Вкупните приходи што во анализираната година заеднички ги оствариле локалните
радиостаници изнесувале 34,95 милиони денари. Ваквото остварување претставува
пораст на вкупните приходи за 16,50% во споредба со вкупните приходи остварени во
2008 година, за 11,41% во споредба со 2009 година и за 19,73% во споредба со вкупните
приходи остварени во 2010 година.

30
31.37

29.19

37.36
34.95

0

10

20

30

40

2008 2009 2010 2011 2012

движење на вкупните приходи на локалните
радиостаници во последните пет години

Само во 2011 година биле остварени повисоки вкупни приходи отколку во
анализираната година (за 6,45%). Ова во најголема мера се должи на падот на вкупните
приходи на само една локална радиостаница – РА Кисс од Тетово, која во 2011 година

25 Одлука за одземање на дозволата бр.07-188 од 06.06.2012 година , заради неплаќање на надоместокот за дозволата во
рокот утврден со дозволата.
26 Одлука за одземање на дозволата бр.07-04 од 10.01.2013 година , заради неплаќање на надоместокот за дозволата во
рокот утврден со дозволата
27 РА Македонска Каменица од Македонска Каменица, РА Ди-Џеј од Струга, РА Фокус од Тетово, РА Енергу од Струга и РА
Беса од Прилеп.
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остварила вкупни приходи во износ од 4,96 милиони денари, а во 2012 година само 0,82
милиони денари. Вкупните приходи на ниту една друга радиостаница не бележат толку
значајни отстапувања во споредба со претходната година.

Структура на приходи кај радиостаниците на
локално  ниво 2012 учество

Реклами и телешопинг 31.85 91.15%

Спонзорства 0.92 2.63%

Приходи од други програми 0.26 0.74%

Донации и грантови 0.13 0.37%

Продажба на програми 0.00 0.00%

Останати нераспоредени приходи 1.52 4.34%

Приходи од основна дејност 34.68 99.23%

Приходи од други дејности 0.02 0.07%

Вонредни приходи 0.24 0.70%

Вкупно приходи 34.95 100.00%

Најголем дел од приходите (91,15%), локалните радиостаници ги оствариле од
продажба на времето за рекламирање.

Речиси половина од остварените средства од рекламирање (48%) оствариле само
11 радиостаници: РА Енџелс од Штип, Супер радио од Охрид, РА 106 и РА Б-97 од
Битола, РА Холидеј од Прилеп, РА Експрес и РА Хит од Струмица, РА Мерак 5 ФМ од
Велес, РА Галакси од Кавадарци, РА Браво од Куманово и РА Еко од Пробиштип.

РА Енџелс ФМ, 6%

РА Супер, 5%

РА 106, 5%

РА Холидеј, 5%

РА Експрес, 5%

РА Хит, 4%

РА Мерак 5 ФМ, 4%
РА Галакси-2002, 4%

РА Б-97, 4%

РА Браво, 3%РА Еко, 3%

сите други,
52%

учество во приходите од рекламирање на локалните радиостаници
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Приходи од спонзорства прикажале само три радиостаници: РА Блета од Тетово,
РА Браво од Куманово и РА Комета од Гостивар.

Приходи од други програми (во оваа ставка влегуваат приходите остварени по
основ на емитување поздрави и честитки, емисии и музички блокови со СМС пораки,
интерактивни игри преку телефонска линија, телефонски услуги со посебна тарифа идр)
прикажале само РА Тајм од Гевгелија и РА Рапи од Струга.

Донации и грантови прикажале само РА Охрид од Охрид и РА Мерлин од Дебар.

Во периодот од 2008 година наваму, локалните радиостаници заеднички
потрошиле најмногу средства во 2012 година (вкупните трошоци изнесувале 32,88
милиони денари).
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Највисоки трошоци прикажале: РА Енџелс од Штип (1,75 милиони денари), Супер
радио од Охрид (1,6 милиони денари) и Експрес радио од Струмица (1,51 милиони
денари), а најниски Ра Морис плус од Македонски Брод (0,07 милиони денари), РА Про-
ФМ од Гостивар (0,08 милиони денари) и РА Мерлин од Дебар (0,1 милиони денари).

Најголем дел (75,74%) од вкупните трошоци на локалните радиостаници биле
директни трошоци за создавање програма.

Од нив пак, најмногу средства биле потрошени за плати и други надоместоци на
лица директно поврзани со производство на програма (13,93 милиони денари или 42,37%
од вкупните трошоци). Најмногу средства за овој вид трошок издвоила радиостаницата
РА Браво од Куманово (0,61 милиони денари).
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Структура на трошоци кај
радиостаниците на локално ниво 2012 учество
Материјални трошоци 6.21 18.89%
Трошоци за набавка на програма 0.86 2.61%
Нематеријални трошоци (услуги) 3.90 11.87%

Плати и други надоместоци на лица
директно поврзани со производство на
програма 13.93 42.37%
Директни трошоци за создавање на
програмата 24.90 75.74%

Плати и други надоместоци на лица кои не
се директно поврзани со производство на
програма 0.62 1.89%
Амортизација на опремата 1.58 4.80%
Амортизација на права и лиценци 0.02 0.06%
Кирии и останати режиски трошоци 0.56 1.70%
Сите останати неопфатени трошоци од
работењето 4.95 15.05%
Вкупно трошоци на работењето 32.64 99.26%
Расходи од други активности 0.24 0.73%
Вонредни расходи 0.00 0.01%
Вкупно трошоци на работењето 32.88 100.00%

Во 2012 година, остварениот финансиски резултат од работењето на сите локални
радостаници бил добивка во износ од 2,06 милиони денари.

Позитивен финансиски резултат оствариле вкупно 34 радиостаници. Најдобар
финансиски резултат оствариле РА Б-97 од Битола (добивка во износ од 0,69 милиони
денари)  и РА Блета од Тетово (добивка во износ од 0,68 милиони денари).

Останатите локални радиостаници оствариле негативен финансиски резултат, а
најлош бил резултатот од работењето на РА Охрид од Охрид (загуба во износ од 0,57
милиони денари) и на МХ радио, исто така од Охрид (0,34 милиони денари).

Просечниот број на вработени што во текот на 2012 година биле вработени во
редовен работен однос кај локалните радиостани изнесувал 86 лица.

Најмногу лица (пет) биле вработени во РА Експрес од Струмица.

По четири лица биле вработени во РА Тајм од Гевгелија, РА Галакси од
Кавадарци, РА Браво од Кумано и РА Енџелс од Штип.

Кај дури 21 локална радиостаница во редовен работен однос било ангажирано
само по едно лице.
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подрачје ТРД

просечен
број на
вработени
во редовен
работен
однос подрачје ТРД

просечен број
на вработени
во редовен
работен
однос

Струмица РА Експрес 5 Гостивар РА Про-Фм 1

Гевгелија РА Тајм 4 Кичево РА А.Макед. 1

Кавадарци РА Галакси-2002 4 Кичево РА Акорд 1

Куманово РА Браво 4 Кочани РА Кочани ФМ 1

Штип РА Енџелс ФМ 4 Куманово РА КМР 1

Битола РА 106 3 Куманово РА Аљбана 1

Велес РА Мерак 5 ФМ 3 М. Брод РА Морис плус 1

Неготино
РА Продукција-
ЛГН 3 Пласница РА Мис 2008 1

Прилеп РА Холидеј 3 Прилеп РА Мефф 1

Струмица РА Хит 3 Прилеп РА Тернипе 1

Тетово РА Кисс 3 Свети Николе РА Модеа 1

Велес РА Це-Де 2 Струга РА Кики 1

Делчево РА Зора 2 Струга РА Ми-Ни 1

Куманово РА Јехона 2 Тетово РА Блета 1

Охрид РА Супер 2 Кичево РА Медисон 1

Охрид РА Охрид 2 Пехчево РА Пехчево 1

Прилеп РА 5 Чоки 2 Жировница РА Еми 0

Свети Николе РА Свети Николе 2 Битола РА Б-97 0

Струга РА Рапи 2 Велес РА Голди 0

Тетово РА Фама 2 Дебар РА Мерлин 0

Валандово РА Валандово 2 Охрид РА Лав 0

Пробиштип РА Еко 2 Кичево РА Ускана-Плус 0

Кавадарци РА Кавадарци 2 Охрид РА МХ 0

Неготино РА Пулс 2 М. Каменица РА М. Каменица нп

Берово РА Скај 1 Струга РА Ди-Џеј нп

Битола РА Актуел 1 Тетово РА Плус Форте нп

Битола РА Делфин 1 Тетово РА Фокус нп

Виница РА Ла Коста 1 Струга РА Енергу нп

Гостивар РА Комета 1 Прилеп РА Беса нп

ВКУПНО 86
нп - нема податок
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ПОДАТОЦИ ОД МЕРЕЊАТА НА ПУБЛИКАТА
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3.1. Податоци од мерењето на телевизиската публика

Во секоја од последните пет години, просечното време што македонските гледачи
го поминувале во гледање телевизија изнесувало над 4 часа.
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4.1 Просечно дневно гледање (во минути)
во последните пет години

Во 2012 година, македонската публика просечно дневно гледала телевизија по 274
минути (4 часа и 34 минути).

Од податоците на приказот 4.1 може да се забележи дека само во 2008 година ова
време било пократко, и тоа за 13 минути. Во останатите три години, публиката
поминувала подолго време гледајќи телевизија, и тоа во 2009 година 12 минути повеќе,
во 2010 година 19 минути, а во 2011 година 14 минути.

Податоците за просечното време што во текот на денот граѓаните на вкупно 38
држави28 го поминувале во гледање телевизија се обезбедени од публикацијата TV Key
Facts29, што ја подготвува и издава IP International Marketing Committee (CMI) се седиште
во Германија.

Според времето кое во текот на денот, македонските граѓани го поминувале
гледајќи телевизија во 2011 година, Македонија се наоѓа на третото место. На првото
место е Република Србија, чии граѓани дневно гледале телевизија 20 минути повеќе од
македонските), а на второто место се Соединете Американски држави, со само две
минути повеќе од нас.

28 Податоците за Белгија се претставени посебно за нејзиниот северен и посебно за јужниот дел, а
податоците за Швајцарија според говорното подрачје – германско, француско и италијанско.

29 Во моментот на изработка на овој документ, публикацијата со податоците за 2012 година сеуште не беше
излезена, па затоа се користени податоците од последната публикација коишто се однесуваат на 2011
година.
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4.2. Просечно дневно гледање телевизија во 2011 година (во минути)30

р.б. Држава ATV р.б. Држава ATV

1 Србија 308 21 Летонија 209

2 САД 290 22 Словачка 207

3 Македонија 288 23 Ирска 205

4 Украина 286 24 Литванија 204

5 Грција 268 25 Јапонија 200

6 Хрватска 267 26 Данска 198

7 Романија 257 27 Чешка 197

8 Италија 246 28 Холандија 191

9 Полска 242 29 Белгија (северна) 187

10 Велика Британија 242 30 Словенија 186

11 Шпанија 239 31 Белорусија 178

12 Естонија 229 32 Кипар 174

13 Турција 228 33 Финска 172

14 Франција 227 34 Швајцарија(италијанско говорно подрачје) 172

15 Бугарија 225 35 Норвешка 168

16 Германија 225 36 Шведска 162

17 Белгија (јужна) 224 37 Австрија 158

18 Русија 220 38 Швајцарија(француско говорно подрачје) 154

19 Pортугалија 219 39 Луксембург 151

20 Украина 211 40 Швајцарија(германско говорно подрачје) 137

Просечното време на гледање телевизија во текот на денот во 2011 година, за
38те држави изнесувало  214 минути (3 часа и 34 минути). Македонската телевизиска
публика поминувала пред телевизор 288 минути (4 часа и 48 минути), односно 1 час и 14
минути повеќе од просекот.

Податоците за демографските карактеристики на телевизиската публика во
Македонија во 2012 година, се прикажани на табелата подолу.

4.3. Демографски карактеристики на публиката

Класификациски критериуми категории AMR ADH %

Пол машки 168,740 46.36%

30 http://www.ip-network.com/studies-publications/international-tv-key-facts/ (пристапено на 25.01.2013 година)
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женски 194,418 53.64%

Возраст

4-9 26,688 7.35%

10-14 25,324 6.97%

15-19 20,701 5.71%

20-24 17,987 4.94%

25-29 20,034 5.54%

30-34 26,933 7.45%

35-39 26,524 7.29%

40-44 26,927 7.35%

45-49 31,871 8.77%

50-54 30,094 8.29%

55-59 23,982 6.59%

60-64 27,712 7.62%

65+ 58,382 16.12%

Регион

Скопје 100,661 27.70%

Северозападна Македонија 90,232 24.86%

Југозападна Македонија 72,468 19.96%

Источна Македонија 99,797 27.48%

Работен статус

Вработен 15+ 105,290 28.99%

Невработен 15+ 205,856 56.68%

Деца 4-14 52,012 14.33%

Образование

основно или без образование 111,263 30.41%

средно 144,854 39.93%

вишо и високо 55,029 15.33%

деца 4-14 52,012 14.33%

Број на членови во домаќинството

1-2 76,013 21.03%

3-4 167,461 46.17%

5+ 119,684 32.80%

Одговорен за набавки во семејството
да 137,639 37.96%

не 225,519 62.04%

Приходи

подпросечни 125,184 34.34%

просечни 165,621 45.71%

надпросечни 72,353 19.95%

Националност
Македонци и други 286,739 79.03%

Албанци 76,419 20.97%
Извор: Nielsen Audience Measurement

Просечниот број на лица кои во 2012 година гледале телевизија, изнесувал
363.158, односно 19,06% од вкупното население во Република Македонија постаро од 4
години.
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Најголем дел од телевизиската публика доаѓала од Скопје (27,70%) и од источниот
регион на земјата (27,48%).

Поголемиот дел од гледачите биле жени (за 7,28% повеќе отколку мажите).
Според старосната структура на населението, најголем дел од публиката биле лицата на
на возраст над 65 години (16,12% од публиката).

Повеќе од половината од гледачите  (56,68%) биле невработените, речиси 40%
лицата со средно образование, а 62,04% лицата кои не се одговорни за набавките во
семејството. Според висината на месечните приходи, најголем дел од гледачите биле
лицата кои остваруваат просечни месечни приходи.

Во 2012 година, најголем удел во вкупната гледаност имале ТВ Сител (28,98%) и
ТВ Канал 5 (16,71%). На третото место е ТВ Алсат-М со удел од 5,97%, а првиот канал на
Македонската телевизија (МТВ 1) е на четврото место со удел од 5,85%. Речиси
приближно учество во вкупната гледаност имале ТВ Телма (3,19%) и ТВ Алфа (3,13%).

МТВ 1; 5.85%

Сител;
28.98%

Друго; 5.42%

Телма; 3.19%Канал 5;
16.71%

Алсат-М;
5.97%

Алфа; 3.13%

Рег. и лок.
ТВ; 11.15%

Странски
канали;
19.60%

удели во вкупната гледаност

Заедничкото учество на регионалните и локалните телевизии изнесувало 11.15%
од вкупната гледаност.

И во оваа година значително учество во вкупната гледаност имале странските
канали (19,60%), кои публиката ги прима преку операторите на јавни комуникациски
мрежи.
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удел во вкупната гледаност во последните три години

2010 2011 2012

Во анализираната година, ТВ Сител, ТВ Канал 5 и првиот канал на Македонската
телевизија (МТВ 1) имале поголемо учество во вкупната гледаност отколку во
претходната гледаност, и тоа ТВ Сител за 7,44%, ТВ Канал 5 за 7,56% и МТВ 1 за 0,46%.
Помало учество во вкупната гледаност имале ТВ Алсат-М (за 1,10%) и ТВ Телма (за
0,11%).

Удел во вкупната гледаност месец по месец

месец МТВ 1 Сител Канал 5 Алсат-М Телма Алфа

I 5.16% 27.97% 15.57% 7.31% 3.32% 3.10%

II 4.61% 28.12% 17.81% 7.37% 3.45% 3.17%

III 4.17% 29.12% 19.75% 6.61% 3.00% 3.41%

IV 4.32% 28.91% 19.64% 5.64% 3.03% 3.76%

V 5.28% 27.50% 20.47% 6.16% 2.79% 3.34%

VI 9.10% 30.11% 15.00% 5.50% 2.13% 2.53%

VII 6.21% 30.41% 13.88% 4.81% 2.86% 2.81%

VIII 7.75% 28.91% 10.75% 4.64% 3.22% 3.01%

IX 5.50% 30.87% 13.91% 5.56% 3.51% 3.23%

X 6.86% 29.68% 17.19% 5.29% 3.39% 2.99%

XI 6.11% 28.84% 18.17% 5.57% 3.67% 2.69%

XII 6.60% 28.63% 16.13% 5.86% 3.52% 3.35%

Во периодот од последните три години, единствено уделите на ТВ Сител и ТВ
Канал 5 во вкупната гледаност во континиуитет се зголемувале.
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Во секој месец од годината, ТВ Сител имала доминантно учество во вкупната
гледаност. Најголема гледаност оваа телевизија имала во септември (30,87%) а најмала
во мај (27,50%)

Според уделот во вкупната гледаност ТВ Канал 5 во секој месец била на второто
место. Уделот на оваа телевизиска станица забележливо опаѓа во текот на јуни, јули и
август, за да во последните честири месеци повторно се зголеми.

Првиот канал на Македонската телевизија (МТВ 1) имал најголем удел во вкупната
гледаност во јуни (9,10%) што се должи на преносите на натпреварите од Европското
првенство во фудбал и во август (7,75%) што се должи на преносите од спортските
настани на летната олимпијада во Лондон.
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удел во вкупната гледаност месец по месец

МТВ 1 Сител Канал 5 Алсат-М Телма Алфа

Уделите на ТВ Телма, ТВ Алсат-М и ТВ Алфа во вкупната гледаност, во секој
месец посебно, немаат позначајни отстапувања од просечната годишна гледаност.

Најгледани програмски содржини во 2012 година
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Најгледана програмска содржина во 2012 година, била епизодата на турскиот
серијал Љубов и казна (ASK VE CEZA) емитувана на 6ти февруари, со рејтинг од 32,23%.
Помеѓу првите десет најгледани програмски содржини се наоѓаат уште седум епизоди од
овој серијал.

топ 10 ТВ станица ден рејтинг

Љубов и казна/ASK VE CEZA Сител 06.02.2012 32.23%
Љубов и казна/ASK VE CEZA Сител 17.01.2012 32.06%

Љубов и казна/ASK VE CEZA Сител 18.01.2012 31.06%
Љубов и казна/ASK VE CEZA Сител 12.03.2012 30.92%

Вонредни вести Сител 25.01.2012 30.63%
Љубов и казна/ASK VE CEZA Сител 13.02.2012 30.47%

Љубов и казна/ASK VE CEZA Сител 27.01.2012 30.33%
Езел/EZEL Сител 06.02.2012 29.52%

Љубов и казна/ASK VE CEZA Сител 30.01.2012 29.40%
Љубов и казна/ASK VE CEZA Сител 23.01.2012 29.29%

Првите петнаесет најгледани програмски содржини од жанрот играна програма
биле емитувани на ТВ Сител. Од нив десет биле серијали, а пет играни филмови.
Единствено серијалот „Гревот на нејзината мајка“ (на деветтото место) е по потекло од
Република Србија, а останатите девет се во турска продукција.

ИГРАНА ПРОГРАМА (топ 10) ТВ станица Број на епизоди рејтинг

Љубов и казна/ASK VE CEZA Сител 71 24.93%
Мајка/BAHAR DALLARI Сител 35 19.73%

Завет/YEMIN Сител 43 18.53%
Долина на волците заседа/KURTLAR VADISI PUSU Сител 20 18.04%

Езел/EZEL Сител 142 17.57%
Зет домазет/YABACI DAMAT Сител 112 17.56%

Солзи на есента/SON BAHAR Сител 29 17.50%
Бурни времиња/OYLE BIR GEGER ZAMANKI Сител 145 17.13%

Гревот на нејзината мајка/ГРЕХ ЊЕНЕ МАЈКЕ Сител 12 16.71%
Аврам (1 дел) Сител 1 15.14%
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Највисока гледаност имал серијалот Љубов и казна (ASK VE CEZA). Биле
емитувани вкупно 71 епизода, чија просечна гледаност изнесувала 24,93%.

На шеснаесетото место се наоѓа турскиот серијал „Величествениот“ емитуван на
ТВ Канал 5. Просечната гледаност на 138-те епизоди на овој серијал изнесувала 12,04%.

СПОРТСКА ПРОГРАМА (топ 10) ТВ станица рејтинг

ЕП РАКОМЕТ МАЖИ 2012: Данска-Македонија Сител 28.77%

ЕП РАКОМЕТ МАЖИ 2012: Србија-Македонија Сител 27.62%

ЕП РАКОМЕТ МАЖИ 2012: Шведска-Македонија Сител 27.25%

ЕП РАКОМЕТ МАЖИ 2012: Чешка-Македонија Сител 25.82%

ЕП РАКОМЕТ МАЖИ 2012: Србија-Хрватска Сител 25.21%

ЕП РАКОМЕТ МАЖИ 2012: Полска-Македонија Сител 25.10%

ЕП РАКОМЕТ МАЖИ 2012: Македонија-Словенија Сител 25.08%

ЕП РАКОМЕТ МАЖИ 2012: Македонија-Германија Сител 23.75%

ЕП РАКОМЕТ МАЖИ 2012: Србија-Данска Сител 19.98%

ЛИГА НА ШАМПИОНИ: REAL MADRID - BAYERN M. Канал 5 17.01%

Од спортската програма на првите девет места се директните преноси од
натпреварите на македонската репрезентација на Европското првенство во ракомет што
во јануари 2012 година ги емитуваше ТВ Сител, а на десеттото место фудбалскиот
натпревар од Лигата на шампионите помеѓу Реал Мадрид и Баерн Минхен одигран на
25ти април 2012 година.

Најгледана информативна содржина во 2012 година, биле Вонредните вести
емитувани на ТВ Сител на 25 јануари во 21:43, во времетрање од 10 минути, со гледаност
од 30,63%. Станува збор за директно вклучување од прославата на Плоштадот
Македонија по повод победата на македонската репрезентација над репрезентацијата на
Србија на Европското првенство во ракомет.

Од вестите и информативната програма, најголема гледаност имале Вестите што
ТВ Сител ги емитува во 16.00 часот. Просечниот рејтинг на 365-те изданија на оваа
содржина изнесувал 9,64%, а најгледано биле изданието емитувано на 27 јануари 2012
година, со гледаност од 22,12 отсто.

Помеѓу десетте најгледани, се и две обраќања на Премиерот на Република
Македонија: обраќањето од прославата на Денот на Македонската револуционерна
борба, емитувано на ТВ Сител на 25 октомври, со гледаност од 8,25% и обраќањето по
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повод случувањата во Собранието на Република Македонија, на 24 декември 2012 година
емитувано на ТВ Канал 5.

ВЕСТИ И ИНФОРМАТИВНА ПРОГРАМА (топ 10) ТВ станица емитувања рејтинг

Вести 16:00 Сител 365 9.64%

Дневник 1 Сител 365 9.43%

Сител бизнис вести 19:30 Сител 206 9.29%

Обраќање на премиерот Никола Груевски Сител 1 8.25%

Вести 18:25 Канал 5 183 8.10%

Обраќање на премиерот Никола Груевски Канал 5 1 7.87%

Дневник 2 Сител 364 7.24%

Свечено отварање на Порта Македонија Сител 1 6.93%

Посета на Премиерот Никола Груевски на Катар Сител 1 6.80%

Код Канал 5 33 6.54%

На осмото место е преносот од свеченото отварање на Порта Македонија на 09
јануари 2012 година, а на деветто известувањето од посетата на Премиерот Никола
Груевски на Катар, емитувано на 08 април 2012 година на ТВ Сител.

Меѓу десетте најгледани информативни содржини, успева да се пробие само една
актуелно-информативна емисија со документаристички пристап – Код, која се емитува на
ТВ Канал 5.
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3.2. Податоци од мерењето на радиската публика

Просечен неделен досег

Во 2012 година, просечниот неделен досег на радиостаниците изнесувал 50,3%,
односно, на прашањето „дали во текот на минатата недела слушавте радио?“, 50,3%
од испитаниците одговориле потврдно.

Во споредба со 2011 година просечниот неделен досег на радиостаниците бележи
зголемување за 0,7% (тогаш 49,6% од испитаниците одговориле потврдно на ова
прашање).
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просечен седмичен досег - месец по месец

Највисока вредност овој показател имал во октомври (54,6%), а најниска во март
(45,3%).

Најслушана радиостаница во 2012 година, била Антена 5. Имено, 20% од
испитаниците кои слушале радио, на прашањето „која радиостаница ја слушавте
минатата недела“ одговориле со Антена 5.

На второто место е радиостаницата Канал 77 која ја слушале 8,5% од
македонската публика, а 5,9% од испитаниците одговориле дека слушале Македонско
радио 1. Радиостаницата Метрополис била избор на 3,10% од испитаниците, а најмалку
од нив слушале Македонско радио 2 (2,50%).
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Антена 5;
20.00%

Мак. Радио 2;
2.50%

Канал 77;
8.50%

Мак. Радио 1;
5.90%

Метрополис;
3.10%

просечен годишен досег на радиостаниците што емитуваат
програма на државно ниво во 2012 година

Единствено Македонско радио 1 имало помал досег во 2012 година, отколку во
претходната (за 0,3%).
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просечен годишен досег на радиостаниците што емитуваат
програма на државно ниво во 2011 и во 2012 година

2011 2012

Позначајно зголемување се забележува кај Анетна 5 (2% повеќе отколку
претходната година). Досегот на останатите радиостаници незначително се зголемил, на
Канал 77 за 0,3%, на Метрополис за 0,4% и на Македонско радио 2за 0,1%.
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Антена 5 Канал 77 Мак. Радио 1 Mак. Радио 2 Метрополис

Во секој месец од годината, најголем дел од публиката ја слушала радиостаницата
Антена 5.  Најголема слушаност оваа радиостаница имала во септември, кога 21,8% од
испитаниците се изјасниле дека во текот на претходната недела ја слушале токму оваа
радиостаница, а најмала во март (само 15,9%).

Единствено во месецот мај, првиот програмски сервис на Македонското радио (МР
1) било послушано од Канал 77. Во останатите единаест месеци Канал 77 е на второто
место, после Антена 5.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Антена 5 16.6 17.6 15.9 18.8 17.1 19.2 22.1 24.3 24.8 21.8 21.6 21.0

Канал 77 7.1 5.8 7.9 8.3 6.2 7.6 9.5 9.8 9.8 11.5 9.8 9.5

Мак. Радио 1 6.5 5.7 5.1 4.5 6.8 5.8 6.3 5.8 5.4 6.6 7.1 5.2

Метрополис 3.1 2.6 2.5 2.5 2.4 3.6 3.5 4.0 3.5 3.0 3.0 3.3

Mак. Радио 2 1.9 2.1 1.5 1.4 1.3 1.6 2.1 2.8 3.2 4.7 3.7 3.5

Радиостаницата Антена 5 била најчест избор и на скопската публика (25,4% од
испитаниците од Скопје одговориле дека претходната недела ја слушале оваа станица).
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Антена 5

просечен неделен досег на радиостаниците за подрачјето на
Скопје

На второто место, според досегот во 2012 година, е Сити радио (10,3%), а на
третото Буба Мара (7,1%).

Досегот на радиостаницата Метрополис на подрачјето на Скопје (5%) бил поголем
отколку досегот на оваа радиостаница за целата територија на државата (3,1%).
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