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1. Вовед 

Како во светот, така и кај нас, традиционалната телевизија е во 

изумирање. Замена за истата е т.н. интерактивна платформа која нуди 

видео содржини по потреба, т.е. видеотека достапна 24 часа. Но и 

покрај новиот тренд сепак бројот на корисници и оператори од 

сферата на традиционалната телевизија во Македонија не е 

занемарлив. 

Во Република Македонија, во моментов има 36 оператори1 на јавни 

електронски комуникациски мрежи кои имаат можност за пренос на 

над 300 странски ТВ канали2 кои се регистрирани во Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

За нивната регистрација и нивното реемитување постојат повеќе 

членови од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, но 

ние во оваа анализа ќе се задржиме во поглед на член 64 став 23, кој 

вели:  

„Доколку програмските сервиси што се реемитуваат преку јавни 

електронски комуникациски мрежи се титлувани на јазик различен од јазикот 

на кој оригинално се произведени, мора да бидат титлувани на македонски 

јазик, или на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат 

најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија, освен телешопингот и 

рекламите“. 

Со овој член од Законот, програмите на странските телевизии може 

да имаат единствено превод на македонски јазик и неговото кирилско 

писмо, како и на албански јазик и неговото писмо. 

Во случај каналот да не е во можност да понуди превод односно 

локализација на некој од овие два јазици, операторите се должни да 

ги реемитуваат без никаков превод. Па така, се поставува прашањето 

дали другите етнички заедници се дискриминирани во однос на 

локализираниот превод на мајчин јазик, како и дали е скратено 

правото на избор на превод на сите граѓани односно корисници? 

 
                                                             
1http://avmu.mk/operatori/ 
2http://avmu.mk/dozvoli-za-stranski-radiodifuzeri/ 
3http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Zakon_za_audio_i_audiovizuelni_mediumski_uslugi_mkd_1.pdf 

http://avmu.mk/operatori/
http://avmu.mk/dozvoli-za-stranski-radiodifuzeri/
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Zakon_za_audio_i_audiovizuelni_mediumski_uslugi_mkd_1.pdf
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2. Испитување на јавното мислење кај 

корисниците на телевизиски услуги 

 

Со цел испитување на јавното мнение кај македонската публика, 

Институтот за развој на електронските комуникации - ИНРЕКОМ 

Скопје, спроведе анкета преку интернет платформа(Computer Assisted 

Web Interview) и истата ќе биде презентирана во продолжение. 

Анкетата беше спроведена на примерот од 390 испитаници односно 

испитанички, во период од пет работни дена, односно од 27-ми мај до 

31-ви мaj, 2019 година. 

 

Во продолжение социо-економските фактори на учесниците и 

учесничките кои гласале на online анкетата: 
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Во продолжение, резултатите од испитувањето на перцепциите на 

македонските гледачи за странските ТВ канали, каде што можеа да 

одберат повеќе понудени одговори односно канали: 
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Исто така беа поставени и прашања во однос на странските ТВ 

канали и македонскиот јазик: 
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 Од горенаведените резултати од истражувањето на јавното 

мислење, може да се донесат следните заклучоци: 

 

1. Гледачите најчесто поминуваат од 2 - 4 часа ( 48,2%) пред својот 

телевизор уживајќи во програмите што им ги нудат операторите; 

 

2. Каналите на кои ги следат омилените серии, филмови и емисии, 

најчесто имаат превод на македонски јазик (68,7%); 

 

 

3. На повеќе од половина испитаници (55,4%) им пречи кога 

странскиот канал нема превод на македонски јазик; 

 

4. Но, интересен е фактот што на 59,2% од гледачите не им пречи 

што на спортските канали нема коментатор на македонски јазик, 

туку преносите ги коментираат странци; 

 

5. 61,3% се изјасниле дека немањето на македонски коментатор го 

сметаат за дискриминирачки факт; 

 

Да
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14,4%
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МЕХАНИЗМИ ЗА ДА СЕ ЛОКАЛИЗИРААТ, 
ОДНОСНО ПРЕВЕДАТ СТРАНСКИТЕ КАНАЛИ 

НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК?
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6. Од испитаниците, 69,7% сметаат дека немањето на македонска 

синхронизација на детските канали им пречи на нив и на нивните 

најмали; 

 

7. Мнозинството на претплатници, 40,5% не би го промениле својот 

сегашен оператор доколку на каналите што ги реемитува, нема 

македонски превод на содржините;  

 

8. Повеќе од две-третини, односно 85,6% од испитаниците, се сложни 

дека државата треба да изнајде механизми за решавање на 

проблемот со немањето превод на македонски јазик на одредени ТВ 

канали; 

 

9. Македонските гледачи, најчесто своите омилени серии и играни 

филмови ги следат на каналите на: FOX, TV 1000, HBO, Cinestarи 

AXN. Најмалку следени, односно неатрактивни за македонската 

публика се каналите Sci-Fi, Diva, AMC и CBS Drama, со што се 

поставуваат две прашања како дилеми: дали гледачите не ги 

следат овие канали поради немањето на македонски превод или пак 

каналите не ги локализираат програмите на македонски поради 

слабата заинтересираност за нивно следење?; 

 

10. Македонските гледачи, документарни програми најчесто  

следат на: National Geographic channel, Discovery channel, Animal 

Planet, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, Discovery Science, 

History channel, Travel channel, Nat Geo Wild и BBC Earth. Од 

резултатите може да се постави прашањето, зошто каналите 

Discovery Science и Nat Geo Wild иако се едни од најгледаните, се’ 

уште ја немаат преведено својата програма на македонски јазик?; 

 

11. Македонските гледачи, за опуштање ги следат колажните 

канали: 24Kitchen, Fine Living, TLC и Food Network. Фуд Нетворк иако 

според резултатите е еден од најгледаните, воедно е со ист 

сопственик како и каналите Fine Living и Travel channel, својата 

програма се’ уште не ја преведува на македонски јазик. 
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Останатите канали, како Comedy Central Extra, српските Zenska TV 

и Kitchen (rs) или пак CBS Reality, исто така, се неатрактивни за 

гледачите и од тие причини се поставува прашањето дали е 

оправдано нивното непреведување на програмата?; 

 

12. Македонските гледачи спортските настани можат 

единствено да ги следат на трите најголеми спортски групации: 

Sport Klub, Arena Sport и Eurosport. За жал, ниту еден од каналите не 

е преведен на македонски јазик; 

 

13. Од анкетираните, а воедно и нивните најмали, цртаните 

серии и детските емисии најчесто ги следат на каналите: 

Boomerang, Cartoon Network, Nickelodeon и Nick. Jr. За жал, ниту еден 

од набројаните канали не е синхронизиран на македонски јазик, иако 

Nickelodeon каналите се преведени на јазиците од поранешната 

Југословенска Федерација. 
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3.  Анализа на состојбата на странските канали 

кои се реемтуваат во Македонија и нивната 

локализација на македонски јазик 

 

Главна цел на оваа анализа е да покаже кои од најгледаните и 

најприсутни странски мултинационални телевизии кај нашите 

оператори, се локализирани, односно, преведени на македонски јазик. 

Исто така, ќе се направи споредба наподатоците кои канали се 

преведени на албански јазик, бидејќи е дозволен согласно Законот, а 

воедно и го говорат најмалце 20% од вкупното население во 

државата.  

Покрај македонскиот и албанскиот, во анализата ќе бидат вклучени 

и српскиот, хрватскиот и словенечкиот јазик. Српскиот јазик како 

најзастапен во т.н. „Адриа“ регион, односно пазарно гледано на 

просторот на поранешната Југословенска држава, но и јазик кој што е 

најразбирлив во повеќето земји поради својата сличност. 

Хрватскиот јазик како алтернатива на српскиот којшто е разбирлив 

за мнозинството од народите од поранешната Југославија, а наедно и 

јазик на ЕУ, исто така, ќе биде вклучен во истражувањето. Во 

анализата ќе биде вклучен и словенечкиот поради сличноста на 

пазарот со Македонија, а наедно и по бројот на жители кои го говорат 

истиот.  

Каналите ќе бидат поделени во повеќете тематски категории и 

табеларно прикажани во продолжение.  
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3.1 Анализа на филмски ТВ канали 

 

Први ги анализираме ТВ каналите на кои се прикажуваат играни 

серии и играни филмови.  

Во продолжение, табеларен приказ и можностите за преводи: 
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Од табелата се гледа дека речиси сите филмски ТВ канали кои 

се најчест дел од понудата на операторите имаат локализирана 

верзија, односно превод на македонски јазик. Истото може да се 

заклучи и за српскиот, хрватскиот и за словенечкиот јазик кои се 

застапени кај речиси сите ТВ канали. 

Тоа значи дека групациите воглавно ги локализираат сите свои 

канали, па така - FOX, HBO, Cinemax, Cinestar TV, M1 и FilmBoxги 

имаат преведено своите содржини на македонски јазик. Исто така, 

Tring групацијата од Албанија се потрудила да обезбеди превод на 

македонски на два од своите канали. Viasat групацијата која е 

одговорна за каналите TV 1000 и Epic Drama, исто така, на своите 

гледачи им нуди превод на македонски јазик.  

Исклучок со превод на македонски, се каналите од групацијата 

„NBCUniversal International Networks“,односно каналите DIVA и Sci Fi. 

Каналот AMC кој претходно го носеше името MGM Channel поради 

ниската популарност не нуди превод на македонски јазик. 

Забележително е дека и хрватските канали, кои ексклузивно се 

реемитуваат на IPTV платформата на Македонски Телеком -M1 Film и 

M1 Gold, имаат превод на македонски јазик, но не и на албански, 

српски или словенечки.  

За албанскиот јазик кај филмските канали, забележително е дека 

речиси воопшто не е застапен, односно го има само кај неколку 

канали, со исклучок наTring каналите од Албанија и нивен матичен 

јазик е албанскиот.  
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3.2 Анализа на документарни ТВ канали 

 

За разлика од филмските канали, кај документарните има 

помалку групации и истите не ги преведуваат т.е. локализираат сите 

свои канали на јазиците што се дел од анализата.  

Во продолжение, табеларен приказ на документарните ТВ 

канали и нивните можности за превод: 

 

 

 

„Discovery“ групацијата како една од неколку групации со 

најмногу документарни канали, своите основни канали Discovery 

channel и Animal Planet ги има преведено на македонски, албански, 

српски, хрватски и словенечки јазик. Ова не е изненадување бидејќи 

тие се едни од најгледаните документарни канали. 

Останатите канали, Science, ID, DTX и HD Showcase најчесто 

имаат превод на српски јазик. Иако каналот Discovery HD Showcase 

повеќе не е во понудата на речиси ниту еден оператор, тој сепак нуди 
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македонски превод на програмските содржини. Она што останува тема 

за обсервација е дали ќе продолжи локализирањето откако 

најголемите оператори Македонски Телеком и Vip (наскоро А1 

Телеком) не ги обновија договорите со оваа групација.  

„FOX“ групацијата која ги нудиNational Geographic каналите, 

својот примарен канал National Geographic Channel го направи 

подостапен до сите односно е преведен на македонски, но и албански, 

српски, хрватски и словенечки. Додека секундарниот Nat Geo Wild е 

достапен само на српски, хрватски и словенечки, како алтернативни 

разбирливи јазици иако според анкетата истиот е доста гледан.  

Групацијата „A&E Networks“ која е сопственик на History channel, 

H2 и Crime& Investigation каналите, превод на македонски има само на 

основниот History Channel. За History 2 (H2) македонците може да 

избираат српски, хрватски јазикили на словенечки доколку го 

разбираат. За каналот Crime&Investigation, пак, превод има само на 

српски јазик иако истиот е достапен и во другите земји од екс-ЈУ и 

Албанија.  

Групацијата со претежно документарни канали, „Viasat World 

LTD“, своите програми ги има во целост локализирано на македонски, 

српски, хрватски и словенечки јазик, со исклучок на HD комбинираниот 

канал кој е достапен само на српски.  

Каналот Travel Channel, уште пред да биде преземен од 

„Discovery“ групацијата нудеше програма преведена на македонски 

јазик што го правеше еден од најгледаните документарни и забавни 

канали.  

Позитивен пример е ажурната локализација на новите канали на 

овие простори што пристигнуваат, како што се BBC Earth и Travel XP 

HD кои веднаш штом се појавија на пазарот во земјава, својата 

програма ја понудија  на македонски јазик.  

Детскиот едукативно-документарен каналDa Vinci learning, исто 

така, ја има преведено својата програма. Овој пример го следи и 

DocuBoxHDканалот од истиот жанр на групацијата SPI International, кој 

е преведен на македонски и албански јазик.  
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3.3 Анализа на детски ТВ канали 

 

Детските канали како најгледани и најважни во говорното 

образување кај најмладите, би требало да бидат и најзастапени со 

преводи и синхронизација. Но, состојбата е поинаква.  

Во продолжение, табеларен приказ на детските канали и нивната 

состојба со преводите: 

 

 

 

Едни од најпопуларните детски канали, Boomerang и Cartoon 

Network ќе бидат изоставени од табелата бидејќи истите не се 

синхронизирани на ниту еден од петте јазици кои се во анализава, 

иако се најгледани според анкетата.  

Каналите од групата „Disney“ се синхронизирани или пак со 

превод на српски, хрватски и словенечки. Но, на децата во Македонија 

за жал, им е ускратено правото да ги следат овие канали на својот 

мајчин јазик, било тоа македонски или албански.  

Групацијата „Viacom Media Networks“ која ги издава детските 

канали -Nickelodeon и Nick Jr. својата програма како и програмата за 

филмскиот канал Comedy Central Extra, ја има синхронизирано само 

на српски, хрватски и словенечки.  
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Во моментов единствени детски канали, со превод 

(синхронизација) на македонски јазик, се детските канали од „United 

Media Group“, односно каналот Vavoomкој ја таргетира тинејџерската 

популација и каналот за најмалите - Pikaboo.Овие канали нудат и 

синхронизација на албански, српски и хрватски.  

Каналот Orlando Kids (ОК )кој беше дел од истата групација беше 

повлечен од македонскиот и од хрватскиот пазар, за потоа да биде 

заменет со претходно наведените два канали во текот на месец март 

2018 година.  

Првиот детски канал со синхронизација на македонски, Kids Co 

кој беше достапен ексклузивно на платформата на поранешниот 

BoomTV, прекина со емитување во 2014 година. 

 

3.4 Анализа на забавни, семејно-колажни ТВ канали 

 

Забавните канали, кои имаат семејно-колажна тематика, се 

претежно канали кои се во сопственост на веќе споменатите 

компании. Истите во основа се локализирани како и другите канали од 

групациите.  

Во продолжение, табеларен приказ на каналите и нивните 

можности за превод:  
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Каналот TLC е дел од „Discovery“ групацијата и нуди превод на 

сите јазици, вклучително и на македонски. Од неодамнаTravel channel, 

и Fine Living каналите се дел од истата „Discovery“ групација, нудејќи 

превод на македонски. Треба да се напомене дека Fine Living нема 

превод на албански, српски или словенечки јазик. 

HD каналот, Food Network нуди можност за превод само на 

хрватски јазик, но не и на некој од другите кои се дел од анализата.  

Позитивен пример е локализацијата на македонски јазик на 

најгледаниот таблоиден канал, E! Entertainment кој е дел од 

„NBCUniversal International Networks“ групација, чиишто филмски 

канали (DIVA и Sci-Fi), пак, не се локализирани како што утврдивме 

погоре.  

Кулинарскиот канал, 24Kitchen како дел од „FOX“ групацијата 

својата програма ја има преведено на македонски уште од самите 

почетоци откако е достапен во Република Македонија.  

Каналите од групацијата на „CBS Studios“и „AMC Networks“ - CBS 

Reality и CBS Drama немаат превод на македонски, албански, а ниту 

на српски јазик. Превод е достапен единствено на хрватски и 

словенечки.  

Најпознатиот забавно - музички канал,MTV Adria кој повеќе не 

емитува програма, своевремено нудеше превод на македонски 

јазик.Локализацијата траеше до Март 2015, а истиот целосно беше 

повлечен од балканските простори на 31.12.2017 година. 

 

3.5 Анализа на спортски ТВ канали 

 

Главен проблем со кој што се соочуваат љубителите на спортот, 

не е само фактот што натпреварите не може да ги гледаат бесплатно 

на македонските ТВ канали, туку дури и откако ќе платат за 

дополнителните пакети натпреварите ги следат без македонски 

коментатори на спортските канали кај операторите.  



 
 

 
27 

Во Македонија се реемитуваат спортски канали, од неколку 

групации, а во продолжение табеларен приказ на можностите за 

превод на истите: 

 

 

 

До пред десетина години, најпознат мултинационален спортски 

канал беше Eurosport кој имаше низа ексклузивни права за спортски 

настани. Но, каналот досега не успеа да обезбеди коментатори на 

македонски или словенечки, па така гледачите во овие две земји, 

мора да ги бодрат своите тимови и играчи на српски или хрватски.  

Најголемата групација со спортски канали на овие простори, 

„United Group“ги издаваSport Klub каналите со повеќе локални верзии, 

па така десетината SK канали се достапни на српски, хрватски или 

словенечки јазик. 

Во Црна Гора се емитува SK1 CG каде што на првиот канал 

коментираат од црногорското студио. Исклучок е Република 

Македонија, каде што оваа групација не нуди можност да се ужива во 

спортското коментирање на македонски јазик.  

Следна групација што поседува ексклузивни права за емитување 

на спорт во Македонија, а ја издава Телеком Србија е групата канали 

на „Arena Sport“. Каналите се достапни во Србија, Хрватска, 

Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Истите се со 

коментатори само на српски односно хрватски. Исклучок е Arena 

Sport1 BH каде што на првиот канал во БиХ има бошњачки 

коментатор, слично како кај SK1 Црна Гора.  

Ова е дополнително дискриминирачки кон македонската публика 

во делот што спортските канали Arena Sport нудат единствено право 

да се реемитуваат само на платформата на Македонски Телеком. 
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Асоцијацијата на кабелски оператори, за истото има поведено 

постапка до Антимонополската комисија4.  

Сумирано, иако сите три најголеми групации и нивните канали 

купуваат права и за во Македонија, оневозможувајќи македонски 

канали да пренесуваат натпревари и настани од спортски жанр, истите 

не нудат коментатори на македонски со што се ускратува правото на 

македонските гледачи. 

 

3.6 Анализа на информативни ТВ канали 

 

Како последна категорија, ќе ја анализираме и ситуацијата со 

информативните канали во „Adria“регионот, односно пазарот на 

поранешните југословенски републики.  

Во моментов два информативни канали се со локализирани 

верзии: N1 и Al Jazeera Balkans.  

Првиот кој е дел од „United Media Group“има верзии во Србија, 

Хрватска и во БиХ. Но, во Македонија или пак можност за следење на 

програмата на македонски - нема.  

Слична е ситуацијата со Al Jazeera Balkans која е достапна на 

бошњачки јазик, српски и хрватски, но не и на македонски, иако во 

информативните изданија честопати се вклучени извештаи од 

македонските постојани дописници од Скопје, кои поради ним позната 

причина го користат бошњачкиот јазик во своите јавувања, односно 

прилози. Ваквата пракса на Ал Џезаира е нејасна, особено што во 

Македонија оваа телевизија има своја комплетна редакција со неколку 

вработени како и студиски простор и техника за емитување. 

 

 

                                                             
4https://24.mk/details/antimonopolskata-uprava-i-po-polovina-godina-ne-odluchi-dali-e-nezakonski-
ekskluzivitetot-na-telekom-za-emituvanje-na-arena-sport-kanalite 

https://24.mk/details/antimonopolskata-uprava-i-po-polovina-godina-ne-odluchi-dali-e-nezakonski-ekskluzivitetot-na-telekom-za-emituvanje-na-arena-sport-kanalite
https://24.mk/details/antimonopolskata-uprava-i-po-polovina-godina-ne-odluchi-dali-e-nezakonski-ekskluzivitetot-na-telekom-za-emituvanje-na-arena-sport-kanalite
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4. Заклучоци 

 

Од претходно обработените податоци, произлегува дека 

македонскиот јазик е највеќе застапен на филмските, а потоа и на 

документарните и забавни канали. Македонскиот е достапен и кај два 

детски канали, додека пак истиот воопшто не може да се слушне на 

спортските или информативни канали.  

Македонските гледачи имаат ускратено право на да го уживаат 

својот мајчин јазик кај одредени ТВ канали снаоѓајќи се со 

алтернативни преводи кои им се разбирливи, најчесто на српски или  

хрватски јазик.  

Најчесто оправдување од страна на каналите е фактот што 

Република Македонија е пазар со околу 2 милиони жители и нешто 

над 2 милиони гледачи што го говорат македонскиот јазик на 

територија на Балканот, претежно во поранешните југословенски 

земји. 

Поради овие параметри, оправданието лежи во наводната 

неисплатливост за превод односно локализација, иако бројките се 

речиси идентични за Словенија и словенечкиот јазик.  

Оправдание се бара во фактот што сите екс-ЈУ републики го 

разбираат српскиот јазик и полесно е да се преведат каналите на еден 

отколку на повеќе јазици. 

Се наметнува прашањето, дали доколку Југославија постоеше и 

денес, аво која беа официјални три јазици: српско-хрватски, 

македонски и словенечки, каналите ќе мораше да се преведени и на 

македонски, освен на српско-хрватски и словенечки?! 

Најголем проблем, сепак претставуваат спортските канали, кои и 

покрај тоа што купуваат права за спортски настани и не дозволуваат 

на македонските ТВ куќи да обезбедат преноси поради своите 

финансиски конструкции, не нудат можност за македонско аудио.  

Каналите за деца, не ги синхронизираат своите програми, па така, 

децата во првите години од својот живот, учат да зборуваат на српски 
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или хрватски јазикили на изворниот јазик на каналот, најчесто 

англиски, но не и на македонски.  

За прашањето со локализирањето односно преводот на странските 

канали, потребно е: Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Министерството за информатичко општество и 

администрација, Министерството за култура, но и универзитетска 

фела преку Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ или 

МАНУ да изнајдат механизми за решавање на ова прашање преку 

Законска рамка. 

Останува дилемата дали законската одредба со која на каналите 

им се наложува локализација само на македонски и наалбански јазик, 

е дискриминаторскакон правото другите етнички малцинства имаат 

можност да следат локализација на мајчин јазик – било тоа српски, 

хрватски, бошњачки, турски итн. Законска одредба што е во целосна 

спротивност со европската директива за аудиовизуелни услуги.  

Факт е дека доаѓањето на големите играчи на пазарот на 

електронски комуникации како сателитската TotalTV, MaxTVод 

Македонски Телеком, поранешниот BoomTVод словенечкиот One и 

кабелскиот CableTelодносно Blizoo, донесоа напредок во оваа сфера и 

ги натераа издавачите да понудат македонски превод на многу 

канали, но ваквите заложби не беа толку присутни кога се во прашање 

спортските канали.  
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4.1 Препораки 

 

Институтот за развој на електронските комуникации ИНРЕКОМ, 

предлага неколку решенија. 

1. Обезбедувањето на локализација на македонски јазик може да се 

обезбеди преку модел на субвенционирање од буџетот на 

Министерството за култура или комбинирано од буџетите на 

Министерствата за култура и информатичко општество, како и од 

буџетот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Преку ова решение трошокот за локализација ќе го сносат државата и 

издавачот на каналите. 

Субвенционирањето треба да биде со временски клаузули, односно 

постепено истото да се намалува, па така ако во првата година 

државната институција односно институции субвенционираат 50% од 

вкупните трошоци за преводи, на секои 6 до 12 месеци да се намалува 

постепено државната помош.  

2.Вториот модел предвидува основање на државно претпријатие од 

Владата, а со кое странските канали би биле должни да склучат 

договор за локализирање на најмалку 50% од програмата која се 

реемитува. 

Ваквото претпријатие препорачуваме да се финансира делумно од 

државниот буџет, а делумно преку сметките на корисниците на 

операторите, со симболични цени од 50 до 100 денари од корисник. 

Ова државно претпријатие би имало за задача, освен да понуди 

пишан превод - титл, да обезбеди и синхронизација за детски серии и 

филмови, како и спортски коментатори на македонски јазик. 

3.Третиот модел кој го препорачуваме е основање на правен 

субјект во чие управување и основање ќе бидат вклучени 36-те 

оператори кои нудат телевизиски услуги. Новиот правен субјект ќе има 

задача да склучува договор со издавачите и застапниците на правата 

на каналите. 

Правниот субјект, исто како и државното претпријатие од вториот 

модел би се финансирала со симболични покачувања на цените на 
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услугите, од 50 до 100 денари, а би имал за задача да обезбеди 

пишан превод и синхронизација за сите канали.  

4.Како последен, четврти модел, ИНРЕКОМ предлага отпочнување 

на заеднички преговори на операторите и државните институции со 

издавачките групации на канали. Крајна цел на ова би била отворање 

намакедонски локализирани верзии на каналите со претставништво во 

Македонија и можност за полноправно учевство во маркетинг пазарот.  

Ваков пример постои во другите земји, односно Србија, Хрватска и 

Словенија. Преку пазарно учество во маркетинг сегментот каналите би 

можеле сами да ги обезбедат финансиските средства за работа и би 

се отвориле повеќе работни можности за македонските граѓани. Ова 

решение е најприменливо кога се во прашање спортските канали, но и 

локализираните канали од типски забавен формат. 

Пример за успешна приказна со отворање на локализирани канали 

е каналот на „United Media Group“ – NOVA TV која покрај главниот 

канал во Хрватска отвори свои тв канали и во Босна (NOVA BH), Црна 

Гора (NOVA M) како и Србија (NOVA S). 


