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Вовед

Во оваа анализа се претставени бројот и структурата на 
вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 

2020 година. 

Структурата на вработените е анализирана од аспект на работните 
места на кои тие биле ангажирани, статусот (редовен работен однос 

или хонорарен ангажман), полот, степенот на образование и 
етничката припадност.

Анализата се состои од четири дела. Во првиот дел се претставени 
податоците за вработените во целата индустрија, во вториот дел за 
Македонската радиотелевизија, во третиот дел за комерцијалните 
телевизии и во четвртиот дел за комерцијалните радиостаници. 



Структура на вработените во индустријата



Вкупниот број на вработени во 
индустријата на 31.12.2020 година 

изнесувал 2.587 лица.

Од нив, во јавниот сервис биле 
ангажирани 779 лица (713 во 
редовен работен однос и 66 

хонорарци), во комерцијалните 
телевизии 1.412 лица (1.044 во 
редовен работен однос и 368 

хонорарци) и во комерцијалните 
радиостаници 396 лица (203 во 
редовен работен однос и 193 

хонорарци).

Во однос на претходната година, 
намалување на бројот на 

вработени има кај Македонската 
радиотелевизија - за 35 лица и кај 
комерцијалните радиостаници - за 
девет лица. Бројот на вработени 
кај комерцијалните телевизии се 

зголемил за 30 лица.
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Најголем дел од вработените биле ангажирани 
како новинари (34%), а позначајно било и 

учеството на лицата кои работеле како 
режисери, сниматели, монтажери и друг 

реализаторски кадар (27%).

61% од вработените биле мажи, а 39% жени. 
Најголем дел од мажите (577 лица) биле 
реализатори, а дури половина од жените 

(509 лица) работеле како новинарки.

1.566 мажи

1.021 жени

1.306 од вработените во целата индустрија биле 
со високо, а 1.162 со средно образование. Само 

53 лица имале друг степен на образование.*

*Агенцијата не располага со податоци за степенот на завршено образование на 66 лица коишто биле хонорарно ангажирани во МРТ. 

Што се однесува до етничката припадност, 1.899 
биле Македонци, 527 Албанци, 47 Турци, 39 

Срби, 27 Бошњаци, 23 Роми, 18 Власи и седум 
биле припадници на други етнички заедници. 
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Структура на вработените во МРТ



Вкупниот број на вработени во Македонската радиотелевизија на 
31.12.2020 година изнесувал 779 лица, од кои 535 биле вработени во 

Македонската телевизија, а 244 во Македонското радио.

Кадар
Вкупен 

број

Образование Статус

ВСС ССС друго
редовен 
работен 
однос

хонорарно 
ангажирани

Новинари 237 165 39 0 204 33

Уредници 75 70 5 0 75 0

Управители/директори 5 5 0 0 5 0

Технички кадар (инженери и техничари) 84 20 55 8 83 1

Реализаторски кадар (режисери, сниматели, 
монтажери и др.) 235 44 152 9 205 30

Маркетинг 6 5 1 0 6 0

Преостанат кадар 137 39 74 22 135 2

Вкупно 779 348 326 39 713 66*

*Агенцијата не располага со податок за степенот на образование на хонорарно ангажираните лица во МРТ



92% од вработените во јавниот 
радиодифузен сервис биле во редовен 
работен однос, а 8% биле хонорарно 

ангажирани.

MТВ
- 491 во редовен работен однос

- 44 хонорарно ангажирани

MРА
- 222 во редовен работен однос

- 22 хонорарно ангажирани

Во структурата на вработените, новинарскиот и 
реализаторскиот кадар биле подеднакво 

застапени (со по 30% учество секој).

Од вкупно 237 лица кои работеле како новинари, 
62% биле жени. Жените биле побројни од 

мажите и кај уредниците и во секторот 
маркетинг.

Од реализаторскиот кадар пак, 76% биле мажи. 
Повеќе мажи од жени биле вработени и како 
управители, техничари и преoстанат кадар. 
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Од вработените во редовен работен однос, 
најголем дел биле со високо образование 

(348 лица). Најбројни меѓу нив биле 
лицата ангажирани како новинари (165 
лица). Од лицата со средно образование 

најбројни биле режисерите, снимателите и 
монтажерите (152 лица).
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ВСС ССС друго

537 од вработените биле Македонци, 170 биле 
Албанци, 28 Турци, 21 Србин, десет Власи, пет 
Бошњаци, тројца Роми и пет биле припадници 

на други малцински заедници.

Најголем дел од Македонците 
(30%) биле ангажирани како 

режисери, сниматели, монтажери 
и друг реализаторски кадар, 

додека најголем дел од 
Албанците (36%) биле 

ангажирани како новинари.
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Структура на вработените 
во комерцијалните телевизии



Кадар Вкупен број

Образование Статус

ВСС ССС друго
редовен 
работен 
однос

хонорарно 
ангажирани

Новинари 452 374 77 1 294 158

Уредници 78 60 17 1 59 19

Управители/директори 45 33 11 1 40 5

Технички кадар (инженери и техничари) 128 30 97 1 106 22

Реализаторски кадар (режисери, 
сниматели, монтажери и др.) 423 108 315 0 360 63

Маркетинг 63 43 20 0 39 24

Преостанат кадар 223 83 134 6 146 77

Вкупно 1.412 731 671 10 1.044 368

На 31.12.2020 година, во комерцијалните телевизии биле ангажирани вкупно 1.412 лица. 
Најмногу вработени имало во телевизиите кои емитуваат програма на државно ниво –

1.061 лице. Во телевизиите на регионално ниво биле вработени 234 лица, а во 
локалните телевизии 117 лица.



74% од вработените биле во редовен работен 
однос, а 26% биле хонорарно ангажирани.

Во телевизиите на државно ниво коишто 
емитуваат програма преку терестријален 

мултиплекс биле вработени 60% од лицата во 
редовен работен однос. Кај овие телевизии, 

исто така, имало и најголем број на хонорарно 
ангажирани лица (104).
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Најголем дел од вработените во комерцијалните 
телевизии работеле како новинари (32%), а 

приближно исто бил застапен и реализаторскиот 
кадар (30%).

Жените биле побројни кај новинарите, 
маркетингот и кај преостанатиот кадар, додек пак 

кај сите други работни места биле ангажирани 
повеќе мажи отколку жени. Најголема разлика 

имало кај реализаторскиот кадар, каде што биле 
ангажирани 319 повеќе мажи од жени.



Повеќе од половина (731 лице) од 
вработените во комерцијалните телевизии 
биле со завршено високо образование. Од 

нив, 51% биле новинари. Со средно 
образование било 671 лице, од кои 47% 
биле реализатори. Само 10 лица биле со 

друг вид на образование.
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Од вкупно 1.412 вработени, 1.024 биле Mакедонци, 
315 Aлбанци, 21 Бошњак, 19 Роми, по 14 Турци и 

Срби, тројца Власи и две лица од други 
националности.

Најголем дел од лицата од македонска и 
албанска националност биле ангажирани како 
новинари и реализаторски кадар, односно 340 

новинари и 306 реализатори биле од македонска 
националност, а 96 новинари и 94 реализатори 

од албанска националност.
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Структура на вработените 
во комерцијалните радиостаници



Кадар
Вкупен 

број

Образование Статус

ВСС ССС друго
редовен 
работен 
однос

хонорарно 
ангажирани

Новинари 179 140 39 0 66 113

Уредници 46 27 19 0 33 13

Управители/директори 50 21 28 1 44 6

Технички кадар (инженери и 
техничари) 56 14 41 1 34 22

Реализаторски кадар (режисери, 
сниматели, монтажери и др.) 36 8 27 1 19 17

Маркетинг 18 11 7 0 5 13

Преостанат кадар 11 6 4 1 2 9

Вкупно 396 227 165 4 203 193

На 31.12.2020 година, во комерцијалните радиостаници биле ангажирани вкупно 
396 лица. Од нив, во радиостаниците на државно ниво биле ангажирани 83 лица, 
во регионалните радиостаници 131 лице и во локалните радиостаници 182 лица.



Вкупниот број на вработени во редовен 
работен однос и хонорарно ангажирани бил 

речиси ист, односно во редовен работен 
однос биле вработени 203 лица, а бројот на 

хонорарно ангажирани бил за 10 лица 
помалку, односно 193.
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Најзастапени во структурата на вработените биле 
новинарите (45%). Од нив, 110 биле жени, а 69 

мажи. Жените биле побројни и во секторот 
маркетинг, а на сите останати работни места биле 

вработени повеќе мажи од жени.

Како и претходната година, и оваа година во 
радиостаниците на државно и на локално ниво 
имало повеќе лица во редовен работен однос 

отколку хонорарци, а кај регионалните 
радиостаници побројни биле хонорарно 

ангажираните лица.
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Повеќе од половина од вработените (57%) 
биле со завршено високо образование, со 
средно образование биле 42%, а само 1% 

имале друг вид образование.
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Во сите три сегменти, односно и кај радиостаниците 
на државно ниво, и кај регионалните и кај 
локалните радиостаници најбројни меѓу 

вработените биле оние со висока стручна спрема.

Што се однесува до етничката припадност 
на вработените, 338 од нив биле 

Македонци, 42 Албанци, по пет Турци и 
Власи, четворица Срби и по еден Ром и 

Бошњак.
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