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Извештај:
Остварување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет

на радио и телевизиските програми во 2011 година

Обврски и поими
Радијата и телевизиите се субјекти кои, врз основа на својата слободна уредувачка политика,

составуваат и емитуваат програма наменета за граѓаните. Ваквата нивна слобода и можност
подразбира и почитување извесни правила и програмски принципи кои во едно демократско општество
се неопходни. Меѓу принципите се наоѓа и оној кој се однесува на „зачувување и негување на
националниот идентитет, јазичната култура и домашното творештво“ (член 68 став 2 алинеја 7). За да
се воедначи начинот на кој ќе се остварува ваквиот принцип, Законот за радиодифузната дејност
дополнително пропишува обврски за заштита на културниот идентитет кои се врзуваат за емитување
музика и програми на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во
Република Македонија. Поконкретно, станува збор за обврските од членовите 74 и 124, според кои
радиодифузерите се должни:

1. Дневно да емитуваат 30% програма изворно произведена на јазикот на кој, според
дозволата за вршење радиодифузна дејност, треба да го емитуваaт програмскиот сервис,

2. Најмалку 30% од вокално – инструменталната музика што ја емитуваат да биде на јазикот
на кој, според дозволата за вршење радиодифузна дејност, треба да го емитуваaт
програмскиот сервис (оваа обврска за јавниот сервис изнесува 45%).

Советот за радиодифузија, за да ги појасни и операционализира овие одредби, изработи
посебен Правилник за примена на одредбите поврзани со заштитата и негувањето на културниот
идентитет („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2006)1. Во него се прецизира дека под
изворно создадена програма се подразбира „програма во која говорот се емитува на македонски јазик
или на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во Република Македонија“, дека таа може да
биде произведена од радиодифузерот или од независен продуцент, да биде копродукција или да биде
нарачана продукција. Исто така, се определува дека во пресметката за изворно создадена програма
влегуваат следниве жанрови: информативна, информативно-забавна, документарна, документарно-
забавна, некои од подвидовите забавна програма (говорни шоу емисии, комедии кои се драматуршки
целини снимени во студио, хумористични емисии и серијали снимени и/или во ентериер/екстериер),
забавно-информативна, образовна програма, образовно-забавна, играна програма, спортски магазини,
музичка програма (музички фестивали, танци, балет и опера) и емисии од областа на уметноста,
културата и хуманистичките науки.

1 Понатаму во текстот Правилник за културен идентитет
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Што се однесува до вокално - инструментална музика, нејзиното врзување само за јазикот е
можеби претесно зашто ја исклучува музиката на домашни автори, продуценти, изведувачи аранжери и
др. која е инструментална или создадена на друг јазик, но одредбата е така поставена во Законот, па
оттаму, Правилникот за културен идентитет појаснува дека обврската се остварува на дневно ниво и
оти не ја опфаќа инструменталната музика.

Законот (член 82) пропишува дека програмските сервиси се емитуваат на македонски јазик или
на јазикот на некоја од немнозинските заедници, кога станува збор за сервис наменет за таа заедница.
Затоа, и во Правилникот за културен идентитет се прецизира дека јазикот на кој радиодифузерите ќе ги
исполнуваат обете обврски за заштита и негување на културниот идентитет е определен во дозволата.
Радијата и телевизиите, на кои во дозволата им е определено оти емитуваат програмски сервис на
македонски јазик, ќе емитуваат вокално – инструментална музика и програми изворно произведени на
македонски; ако во дозволата е наведен јазикот на некоја од немнозинските заедници, обврските ќе се
исполнуваат на тој јазик; а оние радиодифузери кои, според дозволата, програмскиот сервис можат да
го емитуваат на повеќе јазици, се должни да ги исполнат обврските на јазикот на онаа немнозинска
заедница за која се наменети. Оттаму, ако еден радиодифузер, според дозволата, емитува 50%
програма на македонски јазик, а 50% на јазикот на некоја етничка заедница, ќе се смета дека тој е
наменет за таа етничка заедница и задолжителниот процент вокално – инструментална музика и
изворно произведена програма треба да ги емитува на тој јазик. Ваквото поимно определување на
обврските за заштита и негување на културниот идентитет е целосно во духот на програмскиот принцип
за зачувување на националниот идентитет и јазичната култура, но и на негување на домашното
творештво, зашто подразбира обврските да се остваруваат преку произведување, а не преку
титлување или нахсинхронизирање програми кои се изворно произведени на некој друг јазик. Згора на
тоа, изборот на жанровите е направен со цел да се поттикне производството на програми за кои е
утврдено дека не се доволно присутни во медиумската понуда, а чија тема и медиумска обработка
резултираат со трајни вредности.

Клучни наоди
Советот за радиодифузија, почитувањето на обврските за емитување одреден процент

изворно произведена програма и вокално - инструментална музика, чие исполнување е мерливо на
дневно ниво, го следи во рамките на својот редовен мониторинг. Мониторинзите спроведени во текот
на 2011 година даваат и податок за тоа кој медиум колку и како ги исполнил обврските.

Јавниот радиодифузен сервис, на МТВ1 и на МТВ2 ги исполнува обете обврски за заштита и
негување на културниот идентитет, меѓутоа вокално - инструменталната музика на македонски јазик и
на Радио Скопје и на Радио 2 не го достигнува најдолниот праг, односно се движи околу 33%.
Македонската радиотелевизија, која заради остварување на јавниот интерес треба да придонесува за
меѓународна афирмација на македонскиот културен идентитет, како и да го негува културниот
идентитет на заедниците (член 121 од ЗРД) треба да настојува што подоследно да ги остварува овие
обврски.
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Кај радиодифузерите на државно ниво, комерцијалните терестријални телевизии најчесто ги
исполнуваат обете обврски, додека комерцијалните радија ја пренебрегнуваат обврската за вокално –
инструментална музика. Меѓу сателитските телевизии, некои редовно водат сметка да ги достигнат
двата задолжителни проценти, некои по првата мерка од Советот почнуваат да внимаваат на нив, а
некои не успеваат да ја сфатат важноста на исполнувањето на овие обврски.

На локално ниво, телевизиите најчесто емитуваат вокално – инструментална музика на јазикот
на сервисот, додека пак некои локални медиуми не се доследни во емитувањето изворно создадена
програма.
Почитувањето на обврските за заштита и негување на културниот идентитет е еден од позначајните
показатели за тоа колку радијата и телевизиите, особено комерцијалните, ја разбираат суштината на
специфичноста на радиодифузијата. Имено, станува збор за индустрија која, поради сериозноста на
влијанието што може да го оствари врз јавноста, не може да ја земе деловната успешност како
единствен фактор во планирањето на производот што го нуди (т.е. програмата). Субјектите кои работат
во неа мора да водат сметка за минималниот законски пропишан квантум на стандарди, принципи и
обврски кои произлегуваат од остварувањето поширок општествен интерес.

Јавен радиодифузен сервис – МРТ
Законот, во член 124 став 3, долната граница за емитувана вокално – инструментална музика

ја позиционира на 45%, односно за 15% повисоко отколку онаа за комерцијалните радиодифузери.
Согласно Законот (член 74 став 3), од обврските за културен идентитет е изземен Собранискиот канал
како тематски програмски сервис наменет исклучиво за известување за активностите на Собранието на
РМ.

          Македонски

          Англиски

          Српски

МР1,         Шпански

          Хрватски

          Француски

          Португалски

          Македонски

          Англиски

МР2,         Шпански

          И талијански

          Српски

Приказ 1: Музиката на МР1 и на МР2 по јазик

Увидот во телевизиските програмски сервиси МТВ1 и МТВ2, покажа дека тие ги исполнуваат
обврските во поглед на емитувањето програма изворно создадена на македонски јазик, односно, во
случајот на МТВ2 на јазиците на етничките заедници. Мониторингот спроведен на 21 јануари 2011
година, исто така констатираше дека на МТВ 1, вкупната емитувана вокално – инструментална музика
(народна и популарна) била на македонски, додека кај Програмата на јазиците на етничките заедници,
секоја од редакциите која дента имала програма, емитувала музика на својот јазик (67,51% на
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албански, 13, 57% на турски и 10,41% на влашки) и има извесен процент музика на англиски јазик
(8,51%).

Ситуацијата е поинаква на радио сервисите (Приказ 1). На 28 јануари 2011 година, вкупниот
процент на вокално - инструментална музика на македонски јазик емитуван на Радио Скопје (Првиот
програмски сервис на Македонско радио), изнесува 33.55%, што е под законски предвидените 45%.
Притоа емитувана е жанровски различна музика, најмногу поп, потоа класична, џез и традиционална
народна, а што се однесува до јазикот, најзастапен е англискиот (53,46%). Радио 2 (Вториот радио
сервис на МРТ) емитуваше 32.83% вокално - инструментална музика на македонски јазик, повторно под
најниската граница, а за сметка на тоа доминира рок и поп музика на англиски јазик со 64,57%, така што
оваа програма може да се спореди со оние на комерцијалните радио станици. Згора на тоа, може да се
забележи дека вокално - инструментална музика на македонски јазик се емитува вообичаено во
неатрактивните термини, со помала слушаност на радиото, од полноќ до седум часот наутро.

Комерцијални терестријални радиодифузери на државно ниво
Програмите на националните комерцијални радиодифузери во текот на 2011 година, во три

мониторинзи беа анализирани и од аспект на почитувањето на обврските за негување на културниот
идентитет. Според мониторинзите од март, јули и ноември, А1 (во првите две анализи), Алсат М, Канал
5, Сител и Телма обично ја почитуваа обврската за најмалку 30% програма изворно создадена на
јазикот на сервисот, со два исклучока – Канал 5 и Алсат – М, кои во ноемвриската проверка емитуваа
околу 24%. Што се однесува до вокално – инструментална музика: кога емитуваат музика, ТВ –
сервисите ја исполнуваат обврската.

18.88%

16.59%

16.94%

9.75% 27.59%

17.34%

4.23%

18.40%

5.47%

17.02.2011

Антена 5,      22.07.2011

26.12.2011

07.02.2011

Канал 77,      22.07.2011

26.12.2011

17.02.2011

Метрополис,    22.07.2011

26.12.2011

Приказ 2: Националните радија и обврската за
вокално-инструментална музика на македонски јазик

Посериозно непочитување на обврската за музиката се забележува кај комерцијалните радио
станици на национално ниво. Антена 5, Метрополис и Канал 77 беа анализирани во февруари, во јули
и во декември и секој пат се покажаа отстапувања од предвидените квоти (Приказ 2). На овие сервиси
главно се емитува хитовска (поп) музика од англиското говорно подрачје, веројатно поради
претпоставките за желбите на нивната целна публика, со тоа што Канал 77, во анализираните
примероци, емитуваше поголеми сегменти на српски, хрватски и италијански јазик.
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Сателитски ТВ станици
Во јануари и во јуни беа мониторирани телевизиите со дозвола за програма преку сателит: 24

Вести, А2, АБ Канал, Алб, Алфа, Канал 5+, Наша, Пинк 15- (во вториот мониторинг), Сител 3, Скајнет+,
Сонце и Џангл. Некои од нив ги почитуваа обете обврски за негување на културниот идентитет, а кај
некои се забележува пренебрегнување на едниот или на другиот задолжителен процент. Така, Сител 3
во јануарската проверка емитуваше 24,21% програма изворно создадена на македонски јазик, а Наша
ТВ - 14,68%. Јунската анализа покажа дека кај А2 процентот изнесуваше 10,66%, а ТВ Пинк 15-
воопшто не емитуваше ваква програма. Телевизиите Џангл и Вести 24 немаат обврска да емитуваат
изворно создадена програма бидејќи се специјализирани сервиси.

Поголемиот дел од сателитските телевизии го исполнуваа задолжението за јазичната
застапеност на вокално - инструментална музика. Некои не го сторија тоа (Наша ТВ, Пинк 15-, Џангл), а
АБ Канал, по првичното пренебрегнување во јануари, во јунскиот мониторинг драстично ја зголеми
застапеноста на македонска вокално – инструментална музика (од 9,70% на 47.66 %).

Регионални комерцијални телевизии
Во март беа мониторирани регионалните (скопски) телевизиски станици: Амазон, БТР, ЕДО,

ЕРА, КРТ, МТМ, Скајнет и Шутел, при што непочитување на обврските беше забележано кај ТВ Едо и
кај ТВ Крт. Првата не го достигнуваше минималниот процент ниту за програма изворно создадена на
бошњачки јазик, ниту за вокално - инструментална музика на овој јазик. ТВ Крт воопшто не емитуваше
програма која жанровски влегува во обврската за изворно создадена програма на македонски јазик.

Локални радиодифузери
Во текот на 2011 година анализа беше спроведена на 34 телевизии кои емитуваат програма на

локално ниво: Орбис и Тера од Битола, ВТВ од Валандово, Здравкин од Велес, Нова од Гевгелија, Дуе
и Чеграни Медиа од Гостивар, Д1 од Делчево, КТВ и Тиквешија од Кавадарци, Ускана и Боем од
Кичево, Канал 8 и ТВ Кочани од Кочани, Далга КРТ, Нова, Феста и Хана од Куманово, Спектра од
Лабуништа, Морис и ТВМ од Охрид, Вижн од Прилеп, Протел од Пробиштип, Свет од Свети Николе,
Интел и Канал Вис од Струмица, Арт, Кисс, Коха, Менада и Супер Скај од Тетово, Жупа од Центар
Жупа, Ирис и Стар од Штип. Речиси сите го достигнуваат минималниот процент за вокално –
инструментална музика на јазикот на кој го емитуваат сервисот. Исклучок е ТВ Нова од Куманово која
во анализираниот ден не емитуваше воопшто македонска музика. Оваа телевизија не го емитуваше
ниту задолжителниот минимум програма изворно создадена на македонски јазик. Освен неа, помалку
од 30% програма изворно произведена на македонски, односно на албански јазик, емитуваа и
локалните ТВ станици Арт од Тетово, Феста, Хана и Далга КРТ од Куманово и Стар од Штип.

Комерцијалното радио Енџелс од Штип не ја исполни обврската да емитува вокално -
инструментална музика на ромски јазик, а непрофитното студентско радио на Универзитетот Гоце
Делчев од истиот град, на македонски јазик.
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Преземени мерки
Од страна на Советот за радиодифузија во текот на 2011-та година, кон радиодифузерите, за:

- необезбедување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик односно на
јазиците на немнозинските заедници кои живеат во Република Македонија (член 74 став 1 од ЗРД), беа
упатени 5 (пет) укажувања, и беа изречени 8 (осум) мерки – писмени опомени и 7 (седум) мерки –
писмени опомени со барање за објавување;

- необезбедување најмалку 30% од емитуваната вокално-инструментална музика да биде на
македонски јазик односно на јазикот на етничките заедици кои не се во мнозинство во Република
Македонија (член 74 став 2 од ЗРД) беа упатени 7 (седум) укажувања, и беа изречени 9 (девет) мерки –
писмени опомени и 7 (седум) мерки – писмени опомени со барање за објавување;

На Јавниот радиодифузен сервис – Македонска радиотелевизија односно на Македонско радио
1, му беa упатени 2 (две) укажувања за необезбедување на емитување најмалку 45% вокално
инструментална музика на македонски јазик (член 124, став 3 од ЗРД), а на Македонско радио 2, Советот
му изрече 1 (една) мерка – писмена опомена со барање за објавување за необезбедување на законски
предвидените 45% вокално-инструментална музика на македонски јазик (член 124 став 3 од ЗРД).
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