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СОДРЖИНСКА АНАЛИЗА НА ИЗВЕСТУВАЊАТА НА 
МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА  

за случаите „А1“ и „МПМ“ 

(ноември - декември 2010) 

 
ИЗРАБОТКА: „НВО ИНФОЦЕНТАР“ и „ЦЕНТАР ЗА НОВИ МЕДИУМИ“ 
 
 
ВОВЕД 

НВО Инфоцентарот и Центарот за нови медиуми, во рамките на програмата за 
мониторинг на медиуми „Медиумско огледало“, финансиски поддржана од 
Фондацијата Институт Отворено општество - Македонија (ФИООМ), спроведоа 
мониторинг на информирањето на медиумите за „случајот А1“ и за „случајот МПМ“. 
Целта на овој моноторинг е да се набљудува и анализира почитувањето на 
професионалните новинарски стандарди во информирањето за овие настани. 

Мониторингот беше спроведен во три периоди. „Случајот А1“ беше мониториран во 
периодите:  25 ноември - 2 декември и 24 - 29 декември 2010 година, додека „Случајот 
МПМ“ беше мониториран во периодот: 13 - 21 декември 2010 година. Во 
мониторингот беа вклучени седум дневни весници: „Утрински весник“; „Дневник“; 
„Вест“; „Вечер“; „Време“; „Нова Македонија“ и „Шпиц“, и централните информативни 
емисии, на седум телевизии со национална и сателитска концесија: „А1“; „Канал 5“; 
„Сител“; „Телма“; „МТВ1“; „Алфа“ и „Алсат М“. 
 
1. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗАТА 
 
A. ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ НА АНАЛИЗА:  
 
Период 1:  
од 25.11.2010 до 02.12.2010, „случај А1“ 
МОНИТОРИРАНИ ВЕСНИЦИ / ЕМИСИИ Број НА ПРИЛОЗИ 
Анализирани медиуми 
 
- Печатени медиуми (број на написи): 
 
Дневник – 15  
Шпиц – 15  
Нова Македонија – 9  
Утрински весник – 13  
Време – 25  
Вечер – 14  
Вест – 12  
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- Електронски медиуми (термин на емитување - број на прилози): 
 
Вести А1, 19:00 – 55  
Вести К5, 17:00 – 31 
Вести МТВ1, 19:30 – 31 
Вести ТВ Телма, 18:30 – 18  
Вести ТВ Сител, 18:00 – 40  
Вести ТВ Алфа, 17:30 – 12  
Вести ТВ Алсат М, 22:30 – 12  

Период 2:  
од 13.12.2010 до 21.12.2010, „случај МПМ“ 
 
Анализирани медиуми  
 
- Печатени медиуми (број на написи): 
 
Дневник – 2  
Шпиц – 1 
Нова Македонија – 1 
Утрински весник – 1 
Време – 7 
Вест – 2 
Вечер – 0 
 
- Електронски медиуми (термин на емитување - број на прилози): 
 
Вести А1, 19:00 – 9 
Вести К5, 17:00 – 0 
Вести МТВ1, 19:30 – 0 
Вести ТВ Телма, 18:30 – 0 
Вести ТВ Сител, 18:00 – 0 
Вести ТВ Алфа, 17:30 – 0 
Вести ТВ Алсат М, 22:30 – 0 

 
Период 3:  
од 24.12.2010 до 29.12.2010, „случај А1“ 
 
Анализирани медиуми  
 
- Печатени медиуми (број на написи): 
 
Дневник – 17  
Шпиц – 15  
Нова Македонија – 5  
Утрински весник – 11  
Време – 18  
Вечер – 7  
Вест – 4 
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- Електронски медиуми (термин на емитување - број на прилози): 
 
Вести А1, 19:00 – 28 
Вести К5, 17:00 – 10 
Вести МТВ1, 19:30 – 14 
Вести ТВ Телма, 18:30 – 10  
Вести ТВ Сител, 18:00 – 16  
Вести ТВ Алфа, 17:30 – 6  
Вести ТВ Алсат М, 23:30 – 7  

2. МЕТОДОЛОГИЈА И ПОЛЕ НА АНАЛИЗАТА 

Извршена е квалитативна содржинска анализа на седум (7) дневни весници и седум 
(7) телевизиски сервиси кои известувале за случувањата околу т.н. „случај А1“ и 
„случај МПМ“ во трите мониторирани периоди: (а) од 25.11.2010 до 02.12.2010, (б) од 
13.12.2010 до 21.12.2010 и (в) од 24.12.2010 до 29.12.2010. Во содржинската анализа 
дополнително се користени и квантитативни индикатори кои се однесуваат на обемот, 
фреквенцијата и балансот при емитување на тематски определените содржини. 
Изборот на анализираните медиуми е извршен по принцип на најголема достапност до 
публиката на целата територија на Република Македонија (понатаму РМ), а, преку тоа, 
и на најголем ефект врз оформувањето на јавното мислење во земјата. Беа анализирани 
седум дневни весници на македонски јазик, додека во рамките на телевизиските 
сервиси вклучени се јавниот радиодифузен сервис, МРТВ, петте телевизии со дозвола 
за емитување на целата територија на државата, А1, Сител, Канал 5, Телма и Алсат, и 
телевизијата „Алфа“, со дозвола за емитување на територијата на скопскиот регион и 
за емитување на државно ниво преку сателит.  

Анализата опфати 190 написи од печатените медиуми1 и 299 телевизиски прилози 
на тема „случај А1“ и „случај МПМ“. Во рамките на написите од печатените медиуми 
на овие теми присутни се различни жанрови кои вклучуваат извештаи, коментари, 
уводници и колумни. Содржината на колумните од автори кои не се дел од редакциите 
на печатените медиуми беше разгледувана одделно и не е вклучена во наодите и 
резултатите на анализата, а бројот на овие содржини е наведен само во 
квантитативните показатели кои посочуваат колкав број на написи се објавени на овие 
теми во анализираните медиуми.  

 

                                                            
1 Весниците Време и Шпиц, поради околностите во настаните, не излегоа на 26 и 27 ноември, а се вратија во продажба на 29 
ноември 2010.  
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3. АНАЛИЗА НА НАПИСИТЕ И ПРИЛОЗИТЕ 

3.1 Анализата опфаќа три (3) периоди на медиумско покривање, кои се однесуваат на 
два (2) настани што зазедоа доминантно место во медиумите: „случајот А1“ и 
„случајот МПМ“. Обемот на пласираните и објавените содржини - 299 телевизиски 
прилози и 190 написи во печатените медиуми - далеку ги надмина останатите теми во 
разгледуваните временски периоди.  
 
3.2 По настаните кои започнаа на 25 ноември 2010 со контрола на инспекторите на 
Управата за јавни приходи и финансиската полиција2 во шест од 26-те фирми со 
седиште во објектот на ул. „Перо Наков“ бб3, во кој се сместени А1 ТВ, весниците 
„Време“, „Шпиц“ и „Коха е ре“, како и печатницата „Мисирков“, беше регистрирано 
интензивно медиумско покривање на овие случувања4 и поттикнување интензивна 
јавна дебата за овие настани. Тие добија извонредно голем медиумски простор и 
предизвикаа силен одек во јавноста. Само во првата недела по настаните5 беа 
дистрибуирани вкупно 302 информативни единици (од кои 65,9%, односно 199 
телевизиски прилози, интервјуа и осврти на анализираните телевизиски програми, како 
и 34,1%, односно 103 печатени написи во форма на статии, уреднички коментари, 
интервјуа итн). Квантитативните индикатори посочуваат дека најголема продукција на 
информативни единици има „А1-телевизија“ со вкупно 55 и весникот „Време“ со 25 
единици во првата недела по настаните. Зад нив следуваат „Сител“ со 40, „МТВ1“ со 
31, „Канал 5“ со 31, а од весниците - „Шпиц“ и „Дневник“ со 15, „Вечер“ со 14 и така 
натаму. 

Овие индикатори ја посочуваат, меѓу другото, специфичноста на темата во која 
трите анализирани медиуми - А1, Време и Шпиц - не се само пренесувачи на 
информации, туку се дел од самите настани. Во ваков контекст, овие медиуми се 
изместени од вообичаената позиција неутрално да пренесуваат информации за 
настаните, а автореферентноста во нивните покривања влијае и врз квантитетот на 
пласираните информации и содржински единици, така што голем дел од нивниот 
медиумски простор е посветен токму на оваа тема. Во таква ситуација на зголемена 
продукција на содржини за определена тема, се реализира определена комуникациска 
спрега со останатите медиуми кои имаат поинаков пристап кон случувањата и кои, 
исто така, пласираат зголемен обем содржини на оваа тема обидувајќи се да ја задржат 
својата позиција на креатори на јавното мислење. Како резултат на тоа, процесот на 
сопоставување се развива во процес на противставување кој подоцна добива димензии 
на силна медиумска конфронтација. Овие два пола нудат сосема различни информации 
и претстави за настаните за кои известуваат, а јавноста добива впечаток дека 

                                                            
2 Освен инспекторите на УЈП и финансиската полиција, во просториите на шесте фирми кои се наоѓаат на улица „Перо Наков“ 
контрола извршил и трудовиот инспекторат (Телма, 26.11.2010). 
3 Подоцна во некои од информативните единици се спомнуваше и податокот дека поштенската адреса на оваа локација е „Перо 
Наков“ бр. 60. 
4 Инспекцијата беше проширена и на 3 други субјекти, по првичната инспекција. „Наредбите издадени од истражниот судија од 
Основниот суд Скопје 1 – Скопје, се однесуваат на претрес не само на просториите на фирмите туку и на други помошни 
простории во објектот. Овие наредби се однесуваат на други правни лица, а не на А1-телевизија“, Иво Котевски, помошник 
министер за односи со јавност при МВР, Сител, 01.12.2010. 
5 Период 25 ноември 2010 – 02 декември 2010. 
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медиумите водат интензивна „кампања“ и „контракампања“ со цел да ги наметнат 
своите гледишта.  

А1    55 
Сител   40  
К5    31  
МТВ1   31  

 
                                Табела 1: Телевизиски сервиси со најголем број емитувани  
                                                      телевизиски прилози за „случајот А1“ во 
                                                               вестите 25.11.2010 - 02.12.2010 

 
Време     25 
Дневник   15  
Шпиц     15 
Вечер     14  
Утрински весник   13  
Вест    12  
Нова Македонија     9  

 
                              Табела 2: Вкупен број објавени написи за „случајот А1“ во  
                                                      дневните весници 25.11.2010 - 02.12.2010 
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Табела 3: Број на прилози за „случајот А1“ на телевизиите со  
најголем број прилози за период 26 - 30 ноември 2010 
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 Табела 4: Времетрање на прилозите (во минути) за период 26 - 30 ноември 20106  
на телевизиите со најголем број прилози за „случајот А1“ 
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   Табела 5: Број на написи на тема „случај А1“ во период  
                                                      27 - 30 ноември 20107 

 
3.2 Медиумското покривање за „случајот А1“ имаше свој втор врв по настаните од 23 
декември 2010, по приведувањето и притворањето на дел од осомничените за т.н. 
„случај Перо Наков бб“, вклучувајќи ги сопственикот и директорот на А1-телевизија. 
Во овој период, во слична динамика и сразмер со претходниот разгледуван период, 
беше регистриран следниот обем на покривање на овие настани: 

 
 

А1    28 
Сител     16 
Канал 5   10  
МТВ     14  

                                                            
6 За 28 ноември 2010 нема податоци за Сител-телевизија поради пренесување настан во живо. 
7 Весниците „Време“ и „Шпиц“ не излегоа на 26 и 27 ноември 2010. 
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Телма     10 
Алфа      6  
Алсат       7  

 
                              Табела 6: Број на емитувани телевизиски прилози за  
                                             „случајот А1“ во вестите 24.12.2010 - 29.12.2010 
 

Време     18 
Дневник   17 
Шпиц     15  
Утрински весник    11  
Вечер                   7 
Нова Македонија                   5 
Вест                              4 

 
                              Табела 7: Вкупен број објавени написи за „случајот А1“ во  
                                                      дневните весници 25.12.2010 - 29.12.2010 
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 Табела 8: Број на прилози за „случајот А1“ за период 24 - 28 
                               декември 2010 на телевизиите со најголем број прилози. 
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 Табела 9: Времетрање на прилозите (во минути) за период 24-28 декември 2010  
на телевизиите со најголем број прилози за „случајот А1“. 
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 Табела 10: Број на написи за „случајот А1“ во печатените медиуми во  
период 25 - 28 декември 2010 

 
3.3 Во однос на т.н. „случај МПМ“ беа регистрирани следните состојби:  
 

Време     7 
Дневник    2  
Шпиц      1  
Вечер      0  
Утрински весник    1 
Вест     2  
Нова Македонија    1  

  
Табела 11: Вкупен број објавени написи и прилози за „случајот МПМ“ во 

                                                      периодот 13.12.2010 - 21.12.2010 
 

Од мониторираните телевизиски сервиси, само А1-телевизија објави информации за 
овој случај во вкупно 9 прилози.  
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3.4.1 Насловите на написите и прилозите претставуваат важен индикатор за пристапот 
кон содржините за кои се информира. Поради обемот на информации кои се пласираат 
во домашните медиуми, печатени, електронски и онлајн, насловите претставуваат 
важен фактор во процесот на нивна селекција и канализирање кон примателите на 
пораките. Анализата на содржината на овој план покажува дека пристапот на 
домашните медиуми е драстично различен, почнувајќи од самото именување на 
настаните и инволвираните субјекти: 

 
 

 

 
„А1“ 

 

 
Инволвирани 
институции и 
функционери  

Дневник 
 
 
 
 
 

Случај: даночна пирамида, инциденти, 
Хедис-револуција. 
 
Сопственик, медиуми: лисец, фараон, 
фармер во политиката, медиуми од 
империјата. 
 
 
 
 

Јанкуловска, инспектори8. 
 
 
 
 
 

Нова Македонија Случај: романско сценарио9, пајажина. 
 
Сопственик, медиуми: Рамковски, 
Велија Рамковски10.  

 

Утрински весник Случај: драма, пајакова мрежа, падот 
на медиумскиот тајкун. 
 
Сопственик, медиуми: Рамковски, 
Велија Рамковски11, самобендисаните, 
Б1-телевизија12, Велија, газдата, 
медиумски тајкун. 

Јанкуловска, власта. 

Вечер Случај: Акција на „Перо Наков бб“, 
покритие за криминал13, пајажината на 
Велија. 
 
Сопственик, медиуми: Велија14, 
пиљарот15, бастионот на „Перо Наков 
бб“, аферата Пиљара16, кланот на 
Велија17, милионерот Велија. 

УЈП, Државен инспекторат 
за труд, пазарни 
инспектори, Котевски, Иво 
Котевски, Горан 
Трајковски. 
 

Вест Случај: малверзации на 6 фирми18, 
„кеш, лаги и видеоленти“.  
 

УЈП, МВР, финансиска 
полиција, Јавниот 
обвинител, Омбдусман19, 

                                                            
8 Инспектори го тресат Рамковски, 27.11.2010. 
9 „За уривање на власта“, (заб. на ав.). 
10 Во насловите беа употребени само директни номинализации, односно А1, ТВ А1, Рамковски, Велија Рамковски.  
11 „медиумите на Рамковски“, А1.  
12 Уреднички коментар, Нина Нинеска-Фиданоска, 30.11.2010. 
13 Новинарството станува покритие за криминал, 29.11.2010. 
14 „Или Велија или државата“, 29.11.2010. 
15 „Пиљарот даден на суд“, 30.11.2010. 
16 „И студентите изманипулирани за аферата пиљара“, 01.12.2010. 
17 Се однесува на приведените лица на 23.12.2010. 
18 „Кеш, лаги и видео ленти“, „УЈП се сомнева во малверзации на 6 фирми на иста адреса“, 25.11.2010. 
19 „Обдусманот, ОБСЕ, ЕУ и САД ќе имаат увид во предметот“, 29.11.2010. 
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Сопственик, медиуми: Велија 
Рамковски. 

Ставревски20, Трудова 
инспекција, ЗНМ. 

А1 Случај: упад во А121, пломбирани 
медиуми, незаконска постапка, 
цензура, инцидентот во А1, кршење 
процедури. 
 
Сопственик, медиуми: Велија 
Рамковски, А1, Време, Шпиц, Коха е 
ре. 

СРД, УЈП, полицијата, 
ЗНМ, Ставревски, 
Селами22. Тодоровски23, 
МВР24, Суд на честа на 
ЗНМ. 

К525 / / 
МТВ126 / / 
Телма Сопственик, медиуми: Рамковски, 

бизнисменот Рамковски. 
СРД, Национален совет за 
евроинтеграции, УЈП, 
истражен судија. 

Шпиц Случај: Одмазднички притвор, 
тероризирање врз А1, Време, Шпиц и 
Коха е ре. 

 

Време Чадиковски Владата27, насилните 
полицајци28, инспекција. 

Шпиц Случај: недемократско владеење, упад 
во ТВ А1. 
 
Рамковски. 

Полицијата 

Сител Случај: Контрола во фирмите на ул. 
„Перо Наков“ бб, организиран 
криминал, афера „Перо Наков бб“, 
случувањата на „Перо Наков“ бб, 
даночно затајување и двојно 
книговодство, акција „Пајажина“. 
 
Сопственик, медиуми: Велија29, 
кланот на Велија Рамковски30. 

Трудова инспекција, СРД, 
УЈП, финансиска 
инспекција, Ставревски, 
МВР, ЗНМ. 

Алфа Случај: случувањата во А1. СРД, власта, УЈП, МВР, 
Јанкуловска, Швгровски31, 
Антикорупциска, Груевски, 
инспекторите. 

Алсат Случај: Тензии пред А1, случај „Перо 
Наков бб“, акција „Пајажина“. 
 
Сопственик, медиуми: Рамковски32, 
Чадиковски. 

/ 

 
Табела 12. Номинализација на актерите и настаните во насловите на анализираните  

медиуми за „случајот А1“. 

                                                            
20 Зоран Ставревски, Министер за финансии.  
21 Насловот „Упад во А1“ се повторува во повеќе прилози и се развива како тематски наслов и ги надминува рамките на наслов на 
одделни прилози, А1-вести, 25-28 ноември 2010.  
22 Илми Селами, претседател на антикорупциксата комисија. 
23 Љупчо Тодоровски, шеф на јавната безбедност. 
24 „МВР против А1“, 01.12.2010. 
25 Прилозите во вестите на К5 одат без наслови.  
26 Прилозите во вестите на МТВ1 одат без наслови. 
27 „Брисел бара Владата да ги тргне канџите од медиумите“, 30.11.2010. 
28 „Полицијата води истрага за насилните полицајци“, 27.11.2010. 
29 „Црвенковски - СДСМ нема да го брани Велија ако правел криминал“,  02.12.2010. 
30 „Уапсен кланот на Велија Рамковски“, 24.12.2010. 
31 Јавен обвинител на РМ, Љупчо Шврговски.   
32 „Рамковски на тапет“, 29.11.2010. 
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3.4.2 Сè на сè, при преглед на насловите на написите и прилозите може да се каже дека 
медиумите преку различни техники, од сликовито опишување на настаните и актерите, 
преку жаргонски средства, непоткрепени аналогии, па сè до пежоративна 
номинализација и предикација, се впуштаат во опсежни и репетитивни квалификации 
на актерите и на настаните. Проблематичниот аспект во ваквата квалификација за 
темата за која се известува не е самото новинарско коментирање, вградено и во самите 
наслови, туку тоа што медиумските квалификации се поставуваат наменски за да 
послужат како рамка во која треба да се толкуваат приложените информации од 
известувачите и од актерите во настаните. Тие, во степен кој варира за различни 
медиуми и за различни наслови, го наведуваат читателот и гледачот кон определен тип 
интерпретации и функционираат како своевидни „реторички детерминанти“, односно 
средства за ограничување на интерпретациите на приложените информации. 
Дополнително, регистрирани се неколку појави кога медиумската квалификација на 
актерите или настаните се појавува само во насловот33. Од страна на анализираните 
медиуми кои се дел од самите настани, поради природата на темата (односно А1, 
Време, Шпиц), во насловите се регистрира силен и експресивен речник кој служи да ги 
опише постапките на органите,34 додека истиот нема корелација во насловите кај 
другите медиуми.  

 
3.4.3 Различноста во номинализацијата на настаните и актерите понатаму се разгранува 
и низ самите содржини, односно во прилозите и написите. На оваа линија, забележани 
се следните примери35 од настаните од 25 ноември 201036: 
 
 

А1 -упад 
-вистинска полициска опсада 
-инцидент 
-пресметка на власта со критички настроените медиуми 
 

Дневник -тензии со и околу телевизијата А1 
-случувањата во А1 
-инцидентите во телевизија А1 
-полициската акција во А1 
-медиумскиот могул Велија Рамковски, Велија Рамковски - македонскиот 
медиумски лисец, (Рамковски) вистински виртуоз во изигрување на 
законите 
 

Нова 
Македонија 

-дегутантно повеќечасовно реално шоу 
-легитимна акција претворена во циркус 
 

Утрински 
весник 

-тажна ноќ од македонската незавршена транзиција 
-случувања кај А1 
-интервенцијата во А1 
-случувања пред А1-телевизија 
-целоноќен претрес 
-драматична вечер 

                                                            
33 На пример: „Уапсен кланот на Велија!“, Вечер, 25.12.2010. 
34 На пример: упад, цензура и сл. 
35 Во однос на именувањето на актерите забележани се само отстапувањата од директната номинализација, по име и презиме, како 
и атрибутските и апозициските коментари кон имињата на инволвираните субјекти. 
36 Дебатата на оваа тема се прошири и на социјалните медиуми и интернетот. Оформени беа Фејсбук-група за подршка на А1 „Да 
се собереме 2.000 да ја ослободиме А1“, 37,922 члена и група против А1 „Да се затвори А1 (Анти Македонска телевизија) 
засекогаш“, 2621 члена. На Твитер: Над 1.600 твитови од приближно 200 различни корисници во период 25 - 28 ноември, само под 
таг #opsada. 
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-случувањата на Перо Наков бб 
-драматична ноќ 
-полициска обработка (на новинарите на А1, Шпиц и Време)  
-бруталниот полициски упад во А1 
-ноќ на долги ножеви во просториите и во дворот на А1-телевизија 
-скандалозен упад во независна телевизија 
 

Вечер  -случувањата на Перо Наков бб 
 

Вест -контрола на шест компании регистрирани на адреса Перо Наков б.б. 
-случувањата во телевизија А1 
 

Сител -афера Перо Наков бб 
-местото каде вчера луѓето од А1 правеа вистински циркус од 
инспекциските контроли на надлежните институции 
-непотребна драма 
-наводниот упад во независноста на медиумот 
-драмата на Перо Наков б.б. 
-контрола во фирмите на Перо Наков бб 
 

Алфа -инцидент (кој ги подели медиумите) 
-случувањата во А1 
 

Канал 5 -инцидент пред А1 
-интервенција на полицијата пред објектот на А1 
-аферата Перо Наков бб 
-четврточна бурна ноќ 
 

Алсат -тензии пред А1 телевизија 
-акцијата во А1 телевизија 
 

МТВ1 -акција на Перо Наков бб  
 

Телма -случувања во и околу А1 
 

 
Табела 13. Именување на случувањата од 25.11.2010 во анализираните написи и прилози 

 
  

На рамниште на номинализацијата, и во самите прилози и написи, медиумите  
продолжуваат да известуваат со големи разлики. Медиумите се впуштаат во нагласена 
квалификација на настаните и околностите, како што беше посочено и во делот со 
насловите. Тоа се врши со комбинирање на селектирани информации и коментари на 
новинарите на начин кој често ја брише разликата помеѓу информацијата и коментарот 
и дава конфузна и нејасна слика за настаните. Во таквото медиумско покривање се 
јавуваат не само различни, туку и целосно спротивставени и контрадикторни 
информации. Тие не откриваат различни аспекти од настаните, туку оформуваат 
дијаметрално спротивни медиумски претстави. 
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3.4.4 Во однос на настаните од 23.12.2010 и приведувањето на осомничените лица, 
меѓу кои сопственикот и директорот на А1-телевизија, регистрирани се следните 
именувања: 
 
А1 -масовно апсење во А1-телевизија, (апсење) како на филмска сцена, спектакуларно 

апсење, приведување на сопственикот и директорот, акција против Рамковски и 
вработените под име „Пајажина“, 34-часовна полициско-судска постапка 

Дневник -акција „Пајажина“ 
Нова 
Македонија 

-„Пајажина“ 
-случајот Пајажина 

Утрински 
весник 

-акција на полицијата Пајажина, Пајажина 
 
-медиумскиот бос, македонскиот медиумски тајкун37 

Вечер  -оперативна обработка „Пајажина“,  
-Велија, кланот на Велија Рамковски 

Вест -полициска операција „Пајажина“ 
Време -противзаконско полноќно апсење, убивање на демократијата, полициска акција 

„Пајажина“, апсење на сопственикот на телевизијата, пресметка со непослушниот 
медиум, спектакуларни апсења, груба повреда на основните човекови слободи 
-Рамковски, Велија Рамковски 
-пастирот, диктаторчиќ 

Шпиц - демонстрација на сила од полицијата38 
- оперативната акција „Пајажина“ 
- спектакуларното апсење на Велија Рамковски 
- упад во А1-телевизија39 
-репресија 
-масивна акција на органите на прогонот 
-претреси 
-безмилосен фамилијарен притвор за семејството Рамковски 
-нови закани и притисоци врз новинарите 
- оркестриран напад врз А1-телевизија и дневните весници „Шпиц“, „Време“ и 
„Коха е ре“ 

Сител -афера „Перо Наков“, операција „Пајажина“, акција „Пајажина“ 
Алфа -полициска акција „Пајажина“, акцијата на „Перо Наков“, даночна пирамида „Перо 

Наков“ 
Канал 5 -Пајажина, акцијата „Пајажина“, истрагата „Пајажина“, случајот „Пајажина“, 

медиумскиот монопол на Рамковски, пајажината на Перо Наков 
МТВ1 -акција „Пајажина“, борба со организиран криминал и корупција, случај 

„Пајажина“ 
Телма -акција, приведување на бизнисменот Велија Рамковски, случајот Рамковски, 

операција наречена „Пајажина“ 
Алсат -случај40, случај Рамковски, случај со фирмите од Перо Наков, случај „Пајажина“  

Табела 14. Именување на случувањата од 23.12.2010 во анализираните написи и прилози 
 

 
Како заклучок на оваа табела на регистрирани именувања може да се каже дека 

постои стриктна дивергенција во именувањето помеѓу групата инволвирани медиуми 

                                                            
37 Именувањата за сопственикот на А1-телевизија се регистрирани во уредничките коментари на Нина Ниноска-Фидановска (заб. 
на ав.).  
38 „Цела оваа демонстрација на сила од полицијата наиде на осуда од јавноста која случајно или намерно се најде пред Кривичниот 
суд во Скопје“, 25.12.2010. 
39 „Во латиноамерикански стил, пак, завчера вечер нешто пред 23 часот десетина полициски алфи упаднаа во телевизија А1 и од 
зад грб го уапсија нејзиниот сопственик Велија Рамковски додека бил во друштво на пратеникот во македонското Собрание Фијат 
Цановски“, 25.12.2010.  
40 „Во врска со овој случај лидерот на СДСМ го обвини Груевски дека најбрутално се однесувал кон сите кои не размислувале 
како него. Според Црвенковски апсењата претставувале доказ дека власта ја спречува 
демократијата во Македонија“, 24.12.2010. 
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(А1, Шпиц, Време) и останатите телевизии и весници. Додека првата група медиуми 
оперира на линија на интензификција на критичкиот речник и драматизација на самите 
настани41, втората група доминантно го пренесува именувањето на настаните 
приложено од службените органи („Пајажина“). Во вториот случај, покрај формалната 
прецизност во пренесувањето, треба да се забележи дека медиумите ја манифестираат 
слабата аналитичка моќ во однос на информациите од службените извори. Се 
пројавува особеноста на т.н. „регистрирачко новинарство“, односно некритичко 
приопштување на информациите од службените извори. Во однос на информациите, 
изјавите и другите содржини од страната на уредниците/новинарите во А1, Време и 
Шпиц, како и од адвокатите на обвинетите, може да се каже дека нивното пренесување 
има улога да воспостави формален баланс во известувањето за овие настани.  

 
3.5 Клучен елемент за текот на настаните и целовитоста на „случајот А1“ претставува 
работата и однесувањето на полицијата, инспекторите и останатите инволвирани 
службеници, како директни субјекти во настаните. Медиумите за нив известуваат на 
следниов начин: 
 
А1:  
(1) „Новинари кои со години ја следат ситуацијата во медиумскиот простор... 
порачуваат дека е неприфатливо новинарите да бидат попречувани во работата, а 
камоли тепани“.42 
 
 (2) Евидентни беа полициските службеници од одделението за организиран криминал 
при Бирото за јавна безбедност на видео материјалите на А1. Сè уште не се знае 
ниту кој го запечати, а потоа и отпечати серверот и интернет секторот на 
телевизијата. Како што беа запечатени без налог и без образложение само после 
неколку часа беа исто така отпечатени. 
 
МТВ1:  
„Дел од актерите распоредени на врата, да ја туркаат и провоцираат полицијата, 
а кога провокацијата заврши неуспешно, нова директива - глумете дека ве тепаат“. 
 
Шпиц:  
(1) „Дваесетина инспектори, финансиска полиција (?!) придружена со барем петпати 
повеќе униформирана полиција (како да ја тресат Њујоршката берза) и педесетина 
или повеќе специјалци (за секој случај да не притрча во помош Ал Џезаира или да не чуе 
злото Бин Ладен) залегнаа во неколкучасовна опсада на еден медиум. Врие во 
медиумот, врие во народот, се вжешти атмосферата. За неколку часа, буквално сè се 
поплави како океан. Униформирани полицајци филтрираат сè живо и диво, што ќе 
„протече“ во и од телевизијата. Ќутат и работат. Како планктон. Ама не беа само 
тие вредни. А да ги видиш инспекторите, како кртици, вртат ли вртат тоа 
листовите“. 
 
 (2) „Значи, новинарите цел ден напорно работеле и правеле прилози за вестите, па 
пред да почнат вестите тргнуваат да си одат дома. Полицијата ги запира и не ги 
пушта“.  
 
                                                            
41 „Три жалби на притворот, сите безмилосно одбиени“, Шпиц, 28.12.2010. 
42 А1-вести, 28.11.2010. 
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Време:  
„Внатрешната контрола на МВР детално го проверува однесувањето на полицајците 
што во четвртокот го ограничија движењето на новинарите на телевизијата 'А1'. 
На телевизиските снимки јасно се гледа дека полицијата го ограничи движењето на 
новинарските екипи, а врз дел од новинарите примени и физичка сила. Откако на 
новинарите прво им беше забрането да излезат од зградата на телевизијата, дел од 
нив потоа беа и нападнати од страна на полицијата“. 
 
Време:  
„Младен Чадиковски најави дека денеска ќе го достават и видеоматеријалот, во кој 
јасно се гледа пречекорувањето на полициските овластувања. - Ги поднесовме 
претставките во обид да � помогнеме на полицијата подобро да го истражи тоа 
што се случуваше во телевизијата и со тоа веројатно да ги подигне професионалните 
стандарди на работењето. Не можам да кажам како ќе резултира истрагата, но 
верувам дека во МВР има професионалци што знаат да си ја вршат својата работа“. 
 

Другите медиуми на овие наводи се осврнаа минимално или, пак, воопшто не 
известија за поднесената претставка од новинарите до внатрешната контрола при МВР 
за работата на полицијата во текот на настаните.  

 

3.6 Особено важно за добивањето јасна и целосна слика за настаните е информирањето 
за улогата на новинарите од А1-телевизија и весниците Време, Шпиц и Коха е ре во 
самите случувања на 25 ноември. Во однос на оваа тема информациите во голема мера 
се разликуваат во анализираните медиуми. Од една страна, според известувањата на 
А1, Време и Шпиц, новинарите од овие медиуми и другите вработени станале дел од 
настаните заради постапките на полицијата која не им дозволувала да се движат 
надвор и во рамките на самиот објект да ја вршат својата работа43. Според нив, 
проблематизираното присуство на камерите во просториите каде се одвивале 
инспекциите биле од причина што новинарите сакале да регистрираат дека на 
службениците не им се прави притисок и дека е неоправдано ангажирањето на 
полицијата. Според други медиуми, инволвирањето на новинарите и другите 
вработени било плански и намерно за да се оневозможи работата на инспекциските 
служби:  

А1:  
(1) „Полицијата сè уште стои овде, пред А1 телевизија. Имаме вистинска полициска 
опсада. Повеќе од 1 час трае сето тоа. Ја затворија вратата полицајците. На секој 
што влегува, на секој што излегува буквално уште што не го претресуваат, бараат 
евидентирање без објаснување, зошто и како. Велат, така ни кажаа 
претпоставените. Кои се претпоставените, креваат раменици полицајците“. 
 
(2) „А1 повеќе во моментов наличува на мини воена база во којашто не би можело ни 
врапче да прелета, ако не се легитимира, меѓутоа она што сакам да го кажам е дека 

                                                            
43 „Никој не ги попречува инспекциите да си ја работат својата работа и не се прекинува редовната програма за да се пожалиме на 
инспекциите, туку на ограничувањето на правото на слободно движење на новинарите 
и вработените на А1 без никакво објаснување“, Шпиц, 01.12.2010. 
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слободата на движење на новинарите на А1 и на вработените на А1 не смее да им 
биде ускратена. Не знам зошто тоа се прави...“ 
  
Сител:  
(1) „за да ја продолжат драмата, пред камерите на другите телeвизии вработените 
на сите пломбирани врати лепеа бели листови на кои пишуваше дека се тоа 
канцеларии на А1 телевизија“. 
 
(2) „оние кои вчера го заложија новинарството за лични интереси на сопственикот и 
политичките на опозицијата и натаму продолжуваат да ја манипулираат јавноста“. 
 
(3) „синоќа се снимаше секој детал од инспекциската контрола“. 
 
(4) „непосредно пред да почне централниот дневник во канцелариите каде што ги 
држеле инспекторите, почнале да влегуваат новинарите и под изговор дека бараат 
материјали за снимање, се обидувале да изнесат цели папки со документи“.44 
 
(5) „По синоќешната драма и гужва која ја направија вработените во А1 телевизија 
поради инспекциите кои се водат на истата адреса, а немаат врска со телевизија, 
денеска состојбата на Перо Наков бб е смирена“. 
 
МТВ1:  
(1) „Новинарите на овој медиум синоќа дрско нели, ја дезинформираа јавноста“.45 
 
(2) „Дрска злоупотреба на медиум и сериозна манипулација со јавноста“. 
 
(3) „А1 телевизија емитуваше сериозна дезинформација дека наводно телевизијата 
била предмет на упад од полицијата. Јавноста беше доведена во заблуда, со што 
кредибилитетот на овој медиум сериозно е доведен во прашање“. 
 
(4) „Додека новинарите на А1 буквално глумеа жртви, нивните колеги возачи 
изнесуваа вреќи со пари и компјутери од просториите на Перо Наков, и ги носеа во 
стан во Чаир, додека инспекторите биле намерно држени во други простории“. 
 
(5) „А1 Телевизија и опозицијата вчеравечер застанаа во одбрана на криминалот“.  
 
(6) Кога УЈП ќе тропне на вратата на трговските фирми, ќе направиме голема драма 
и ќе кажеме дека се прави упад во А1 - перфидното сценарио што пред 6 дена го 
гледавме на Перо Наков бб, својата премиера ја доживеа уште во 2006, кога 
Бучковски беше македонски премиер. 
 
Нова Македонија: 
(1) „Што и да прават новинарите на А1, колку и да сакаат да се прикажат како 
жртви на државна репресија, ќе мора да ја прифатат одговорноста за своето 
предавство на професијата и преоѓањето на страната на политички пропагандисти, 
односно манипулатори“.46  
 
                                                            
44 Во прилогот нема наведен извор за оваа информација. 
45 Интервју со министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, 26.11.2010.  
46  29.11.2010. 
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(2) „Тие дрско и свесно манипулираа со јавноста. Сокрија важна информација за да 
можат цела вечер да ја изведуваат „спонтаната“ драмолетка за загрозени 
новинарски слободи со која се обидоа да предизвикаат пад на диктатурата така што 
ќе изведат реприза на романското сценарио - револуција преку телевизија“. 
 
(3) „Залудно е сега да рашетуваат свои скршени прстиња, модринки и да бараат 
законитост од институциите кои се обидоа да ги урнат, кога во четвртокот навечер 
токму тие ја претепаа цела нација и ја понижија цела држава“.  
 
3.7 Во согласност со веќе изложеното крајно дивергентно информирање, на публиката 
и се пренесуваат различни содржини и за реакциите надвор од земјата: 

МТВ1:  
(1) „Во Брисел не постои поголема загриженост околу вчерашната акција и 
контрола на финансиската полиција на повеќе фирми кои се наоѓаат на адреса Перо 
Наков б.б. каде што е сместена и телевизијата А1.  
 
(2) „За настанот што синоќа се случуваше во Скопје, во приватната фирма на улица 
Перо Наков бб. во чии простории е сместена и телевизијата А1, на главните сајтови 
и во попладневните часови немаше ниту збор.  
 
Дневник:47  
„(Странците) сметаат дека полицијата ги надминала своите овластувања, дека 
Министерството за внатрешни работи очајно лошо ја одиграло партијата, дека „пи-
арот“ им бил под секоја критика. Министри (не ги именувам, ќе се препознаат) 
испраќале тони СМС-пораки на мобилните на странските амбасадори да се жалат 
на однесувањето на „А1“, додека истовремено обвинуваат кого ќе стасаат за 
истата практика. Овде имаат свое мислење и за програмата на „А1“ во четвртокот 
вечерта. Мислењето може да се резимира во два збора - новинарите биле премногу 
емотивни. Со оглед на текот на настаните, тоа е разбирливо“. 
 
Сител:  
(1) „Кристијан Вершит, дописникот за австриската државна телевизија за 
Балканот, во изјава вели дека медиумите не треба да бидат параван за криминал. 
Сопствениците мора да си ги плаќаат давачките, вели тој“.48 
 
(2) „Случајот Перо Наков бб не е гушење на медиуми, туку е организиран криминал. 
Мешовитата европско-македонска комисија ќе разговара за овој случај, но во 
комисијата за организиран криминал (и корупција), а не за медиуми“.  
 
Шпиц:  
„Упадот во телевизија А1 и случувањата од четвртокот, денеска и официјално ќе 
биде ставен на дневен ред во Брисел. Уште од петокот наутро почнаа да стасуваат 
остри вербални реакции од високи европски претставници, кои се загрижени за 
состојбата со демократијата во земјава“.49 
 

                                                            
47 29.11.2010. 
48  30.11.2010. 
49  29.11.2010. 
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3.8. Селективниот приод кон информациите и висок степен на планска и пристрасна 
насоченост на содржините се одразува и во прилозите и написите преку кои се 
пренесуваат реакциите на граѓаните и другите јавни субјекти: 
 
МТВ1:  
(1) „Фирмите ако не плаќаат УЈП треба да си ги гледа обврските и да си ги изврши. 
Во колку треба да изврши контрола, а не � е овозможено, треба да си го почитуваат 
законот“. -„Кога јас можам од едно такси да плаќам, 10 години, како другите да не 
плаќаат, а со толкави милиони? А сам работам и во фамилија стварно имам болни 
луѓе“. -„И да плаќаат, управата има право да оди на увид, на инспекција. И секој е 
должен да ги прифати и да ги прими, да им излезе во сусрет и да им ја покаже 
документацијата. Не е тоа начин новинарите да повикуваат на линч“.  
 
(2) „Згрозени од односот на А1 Телевизија кон нив се и од здружението на бранители 
на Македонија од 2001 година. Бараат, како што велат, да не бидат од политичките 
и бизнис игри на Велија Рамковски, и да не бидат инволвирани во одбрана на криминал. 
Не го забораваат односот на А1 кон нив од времето пред и по 2001-та, кога според 
нив, во прилозите биле прикажувани како криминалци, а не како борци за својата 
татковина“. 
 
А1:  
(1) „Од периодот кога почна упадот во 18 и 30 часот па сè до полноќ, А1 
достигнуваше гледаност и од 40 проценти од вкупниот број на луѓе кои гледале 
телевизија. Гостувањата на владините претставници и убедувањето дека не се врши 
упад во А1 на повеќето други телевизии помина далеку помалку забележано од 
македонските гледачи.“ 
 
(2) Во рекордно големиот број на коментари поддршката за А1 Телевизија, доаѓа од 
повеќе странски земји како и од сите македонски градови. Поддршка за А1 од името 
на цел Охрид. Поддршка за А1 од Крива Паланка. Без зборови срамота, цело 
Кавадарци е со А1. Поддршка за А1 од Кратово. Луѓето кои пишуваат на сајтот на 
А1 Телевизија во најголема мерка ги охрабруваат вработените да издржат со 
зборовите: А1 држете се, не дај боже овие ќе почнат и да ги убиваат новинарите, 
како можат на најреалната телевизија ова да и го прават, револтот кај народот е 
голем, срамота за оваа влада која 
сами ја избравме“. 
 
(3) Граѓанин од Штип 1: Јас сум за слободно новинарство, за слободно изразување, 
демократско, но да се знае која е вистината во ова општество. Новинар: што 
мислите за вчерашните случувања? Граѓанин од Штип 2: Се губи демократијата во 
Македонија, значи г-динот Груевски и моменталната власта сака нешто, Македонија 
сè што е најдобро да се укинува. Зашто има на А1 да пукат? Ако веќе имало 
инспекција да работат, зошто толку специјалци, што војна има во Македонија? Не 
вратија за 20 години назад. Граѓанин од Штип 3: Ова е више лудо, има таму некој луд 
во врвот на државата. Таму горе. 

 
Доминантната оцена во анализата на деловите 3.5., 3.6. и 3.7. е дека кога медиумите 

информираат за самите настани, тие селективно ги фокусираат своите известувања на 
еден аспект кој го интензивираат, а ги игнорираат другите аспекти и фактори кои 
влијаеле врз текот на настаните. Интензивирањето на дел од аспектите се покажува 
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често експлоатиран метод за деконтекстуализација и наведување на публиката кон 
одредени преферирани или наметнат тип заклучоци. Овде станува збор за т.н. „техника 
на врамување“50, која ја потиснува функцијата на информирање и се приклонува кон 
функцијата убедување или наложување ставови. Техниките на драматизација, исто 
така, се присутни во овие делови и главно целат да го поттикнуваат или експлоатираат 
стравот кај публиката.  

Значителен дел од содржините пласирани во овој контекст се без наведен извор и се 
сведуваат на шпекулации.51 Ако се претпостави дека новинарите дел од овие 
информации добиле по неофицијални или анонимни канали од сведоците или од 
учесниците, јасно е дека тие се некритички и непрофесионално приопштени на 
јавноста, а со тоа драстично е намален квалитетот на овие информации.  

 
3.9 Презумпцијата на невиност52 често беше прегазувана во известувањата на 
домашните медиуми кои беа дел од оваа анализа: 

Вечер:53 
(1) „Фирмите на Велија краделе и ги труеле граѓаните“. 
 
(2) „Кој од вас не би бил милионер ако може, над десет години, да мува со даноци, да 
гради дивоградби, да гради куќа во зелен појас на Водно под формално покритие дека е 
планинарски дом... зошто сме сите ние казнети, да морама да плаќаме даноци, да 
градиме согласно закони, а Велија Рамковски да е награден сето тоа да му биде 
дозволено, и никој кај него не смее да му врши спроведување на законот“. 
 
Канал 5:  
„Најмалку 20-тина луѓе засега се инволвирани во пирамидалната мрежа составена од 
6 фирми на улицата Перо Наков бб“. 
 
Сител: 
(1) „Директорката... на А1 телевизија уапсена е поради исплатата на кеш платата 
на вработените“. 

(2) „'Пајажината' на МВР и УЈП фати 23 лица во даночна пирамида тешка над 17 
милиони евра“. 

(3) „Тоа е лицето Јасмин, му го заборавив презимето, кое што беше фактички фатен 
на лице место како ги брише податоците од компјутерскиот центар на А1 
телевизија“.54 

                                                            
50 „Framing“ - англ.  
51 Вечер, 27.11.2010: „Аздисаноста на Велија Рамковски оди до таму што не само што не им дал да ја вршат нивната 
инспекциска работа туку и не дозволил лицата кои формално се раководители на тие фирми да се сретнат со инспекторите 
туку им ја пратил неговата адвокатка Луиза Стаиќ. Адвокатката се појавила дури околу 18 часот со образложение дека била 
на фризер и дека не можела да дојде порано. Бидејќи на УЈП и финансиската полиција 16 месеци не им била дозволена работа, 
тие повикале обична полициска асистенција. Велија Рамковски тогаш решава да ја уфрли во своја одбрана и А1 телевизија. Иако 
во А1 добро знаат дека во просториите околу нив има инспектори, иако добро знаат дека има обични полицајци на паркингот 
кои се во врска со инспектирањето на шесте сомнителни фирми, иако знаат дека тоа нема никаква врска со А1 телевизија, тие 
го почнуваат дневникот во 19:00 часот со драматично и театрално прашање: 'Што бара полицијата во А1 телевизија?!' и со 
тврдењето дека е тоа упад во телевизијата и дека тие не можат да работат. Со ова Рамковски се обиде своите сомнителни 
бизниси во фирмите кои се предмет на инспекција, уште еднаш да ги сокрие зад А1 телевизија. Но, овој пат не успеа. Сè што 
понатаму се случуваше, јавноста можеше да го види сама, без овде да го повторуваме“.  
52 Поголемиот број од телевизиите не ги заматуваа ликовите на осомничените лица кои не и се претходно познати на јавноста, при 
нивното приведување пред истражен судија. 
53 Овој медиум на 25.12.2010 објави делумна, а на 27.12.2010 целосна листа со имињата на 23-те осомничени лица. 
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А1: 
„'Садам'  - под овој псевдоним со тајните служби со години соработувал познат 
новинар и уредник, поранешен директор во весникот Време. Според документите 
што ги поседува А1, станува збор за Александар Дамовски, основач на Дневник, сега 
дел од МПМ групацијата. Кодошел на тема српски национализам во периодот на 
транзицијата. Сега 'Садам' добива привилегиран статус во спектакуларната 
полициска акција насочена против Рамковски“. 
 
Дневник: 
(1) „Лисици за медиумскиот лисец“.55  
 
(2) „Рамковски како фараон на даночна пирамида“.56  
 

3.10 Спорадично, граматичкиот прекажан начин57 се користи за да се вгради 
скептичност во исказите кои се пренесуваат и индиректно да му се сугерира правец на 
интерпретација на гледачот: 

-А1:58 „Директорот на УЈП, Трајковски тврди дека акцијата била легална... 
Јанкуловска претпоставувала дека парите биле изнесувани од просториите на Перо 
Нако“. 
 
-МТВ1:59 „Македонската демократија имала шанси за успех, новинарството немало 
да згасне. Главниот уредник на А1 се заблагодарува за поддршката што ја добиле“. 
 

-Утрински весник: „СДСМ ќе ја гони Јанкулоска зашто го гонела само Велија60“. 

4. Случајот „МПМ“ во контекст на анализираните известувања доби помал медиумски 
простор, но сепак беше забележан како случај на медиумско заложување за определена 
тема. Случајот беше медиумски презентиран во рамките на содржините на „А1“-
телевизија (9 прилози во периодот 13 - 21 декември 2010) и критички покриен во 
„Време“ (7) и „Шпиц“ (1). Како реакција, написи за овој случај беа регистрирани и во 
„Дневник“ (2), Нова Македонија (1), Утрински весник (1) и во Вест (2). Заложувањето 
на посочените медиуми се состоеше во тоа што информациите кои тие ги презентираа 
беа насочени да доведат до реакција на одговорните органи и служби во 
санкционирање наводни незаконски постапки. Во овој случај, весниците „Дневник“, 
„Утрински весник“ и „Вест“ се најдоа во позиција на медиумска страна која известува 
за настани во кои е инволвирана компанијата која е нивен сопственик. Нивната 
реакција беше од ограничен обем и во анализираниот период се сведе на пренесување 
на демантот на „МПМ“:  

                                                                                                                                                                                         
54 24.12.2010. 
55 25.12.2010. 
56 Ibid.  
57 Глаголски конструкции во минато прекажано време. 
58 27.11.2010. 
59 Ibid. 
60 25.12.2010.  
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А1:  
(1) „Голем скандал во корпорацијата на ВАЦ. Вработен во 'Медиа принт Македонија' 
во чија сопственост се весниците 'Дневник', 'Вест' и 'Утрински', при обид за влез во 
Унгарија е фатен со 750 илјади евра сокриени во шише. Според овој документ 
доставен до А1 Телевизија, допис од унгарското финансиско разузнавање до 
македонската Агенција за спречување перење пари извесен Душан Огњановски го носел 
кешот од 'Медиа принт Македонија', во фирмата 'мајка' во Виена. И двете фирми се 
дел од германската ВАЦ групација. Во доставениот документ се наведува дека 
Огњановски не ја исполнил обврската да ги пријави парите“. 
 
(2) „Обидот да се прошверцуваат 750-те илјади евра во готово за полицијата не е 
доволен мотив да почне истрага. Дали пасивноста на надлежните може да се објасни 
со скриен мотив? Надлежните не објаснуваат зошто се чува во фиока сознанието 
дека возачот на МПМ, фирма сопственик на три дневни весници во Македонија, е 
фатен на унгарската граница со фрапантна сума скриена во шише“. 
 
(3) „Срѓан Керим одлета за Германија на отчет за унгарскиот скандал пред 
шефовите од ВАЦ Водидел: Скандалот со 750 000 евра кеш ја заинтересира и 
централата на медиумската групација ВАЦ. Неофицијално дознаваме дека првиот 
човек на оваа компанија во Македонија, Срѓан Керим замина за Германија. Таму на 
раководството во компанијата треба да објасни зошто неговиот возач, Душан 
Огњановски носел пари во шише за кои рекол дека припаѓаат на МПМ“. 
 
Време: 
(1) „Претставник на 'Медија принт Македонија' (МПМ), компанијата што ги издава 
дневните весници 'Дневник', 'Вест' и 'Утрински весник', пред две години бил фатен на 
границата меѓу Србија и Унгарија обидувајќи се на незаконски начин да пренесе преку 
граница 750.000 евра во готово, стои во доверливиот документ на унгарските власти 
испратен до македонската Управа за спречувања на перење пари, кој беше доставен и 
до редакцијата на весникот 'Време'“.  
 
(2) „Унгарските власти го задржале македонскиот државјанин затоа што, според 
законите на Европската Унија, како и македонските, строго е забрането 
пренесување непријавена сума пари поголема од 10.000 евра. Поради тоа, стои во 
документот, унгарската царина го казнила претставникот на МПМ со 150.000 
форинти што, според актуелната курсна листа, е околу 550 евра“.  
 
Шпиц: 
(1) „Срѓан Керим вчера отпуштил десетина вработени од администрацијата на 
МПМ, дознава 'Шпиц'. Упатените велат дека овој потег е испланиран пред два 
месеца, кога немаше ни трага ни глас од аферата со кешот од 750.000 евра, што 
унгарските царински власти ги пронајдоа во шише, кај личниот возач на првиот човек 
на ВАЦ во Македонија. Малку е веројатно дека Керим сега им се одмаздува на луѓето 
од својата околина, но на јавноста и е познато дека поранешниот дипломат умее да 
дава контрадикторни и нејасни изјави. Така, неодамна, кога компанијата промовира 
нови изданија, Керим се пофали со добри финансиски резултати. Ако е така, зошто 
би бркал луѓе од работа?“ 
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(2) „Чуден е и молкот на изданијата на МПМ, како и на новинарите од другите 
медиуми, кои беа многу гласни по настаните на Перо Наков б.б. Зошто новинарите од 
'Дневник', 'Утрински весник', 'Вест' и од другите медиуми не ги интересираат 
настаните на Скупи б.б., каде што се наоѓа седиштето на МПМ? Дали оваа 
криминална афера не го доведува во прашање кредибилитетот на медиумите со кои 
управува Срѓан Керим?“ 

 
Медиумите од групацијата „МПМ“ го објавуваат демантот на својата компанија, 

односно „Медија принт Македонија“: 
 
Дневник: 
„Одлучно и категорично ги отфрламе инсинуациите изнесени на сметка на 
компанијата 'Медиа принт Македонија' во прилозите на медиумите под контрола на 
газда Велија Рамковски. Ниту едно евро од нашата компанија не е излезено надвор од 
границите на земјата на нелегален начин! Целосно ни е јасна мотивацијата за 
ваквите подметнувања, кои треба да го скршнат вниманието на јавноста од 
сомнежите за криминал во фирмите на 'Перо Наков' бб“. 
 
Вест: 
„Дали вработен на МПМ е фатен со пари на унгарската граница - не знам. Дали носел 
750.000 евра во шише - не знам. Дали изјавил дека парите се на 'Медиа принт 
Македонија' и требало да ги однесе во централата - не знам. Тоа што знам и што со 
сигурност можам да го изјавам е дека ако имало таков случај и такви пари, тоа 
сигурно не се пари на 'Медиа принт Македонија', бидејќи за периодот во кој бев 
управител на компанијата, со Срѓан Керим (јануари 2006 -декември 2009), 
гарантирам дека компанијата работеше во согласност со законските прописи. Во 
тој период во компанијата се извршени многу инспекции на државните институции, 
кои завршиле без каква било забелешка по работењето, без забелешка се и 
извештаите на меѓународната ревизорска куќа, која секоја година го проверува и 
заверува работењето на компанијата“.61 
 

Низ покривањата на овој случај јасно е дека станува збор за медиумска 
конфронтација помеѓу две медиумски групи. Информирањето на јавноста за 
инволвираните медиуми станува начин за спротивставување, а пролонгираната 
присутност на оваа тема го надминува заложувањето за реакција на институциите и 
прераснува во своевидна кампања која треба да влијае врз имиџот на осомничениот 
медиумски субјект. Од овој случај е евидентно дека во ситуации кога формалните 
елементи во известувањето (наведување извор, давање простор на другата страна, 
барање информации од надлежни служби и компетентни поединци итн.) се исполнети 
и приопштени, сепак постојат различни други средства кои се употребуваат за 
убедување на публиката. Едни од нив се интензификацијата и пролонгираната 
присутност на пораките, кои можат силно да влијаат врз публиката во однос на тоа 
дека посочените субјекти носат одговорност за тоа за што се осомничени од 
новинарите.  
                                                            
61 18.12.2010. 
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Во содржините на „А1“, „Време“ и „Шпиц“ е наведен идентитетот на возачот, 
додека во рамките на известувањето се приложени содржини без јасен извор на 
информациите околу божемното отпуштање вработени во „МПМ“.62 Тоа едновремено 
беа двете најсериозни отстапки во поглед на професионалното информирање. Во врска 
со овој настан изостана реакција на надлежните институции, па со тоа и проверката на 
издржаноста на наодите на „А1“, „Време“ и „Шпиц“63, а темата не се прошири  во 
другите медиуми. Единствено последично појавување на оваа тема во медиумите беше 
регистрирано на 24 и 25 декември 2010.64  
 
 
5. ЗАКЛУЧОЦИ 
„Лагата најлесно поминува кога е скриена помеѓу две вистини“65 

5.1. Генерална оцена на анализата е дека почитувањето на вистината и точното 
информирање на јавноста, како првенствени професионални начела на 
информативните медиуми, беа сериозно прегазени. Медиумите во голема мера наместо 
кон информирање се приклонија кон убедување и предумислено заложување 
користејќи широка палета реторички средства и техники за манипулација. Новинарите 
често ги прекршуваа правилата за необјавување на непроверени и погрешни 
информации, како и информации кои се искривени или заведуваат.  

Како најчест метод на нарушување на професионалото информирање се покажа т.н. 
„врамување“, односно селективно покривање на одделни аспекти од настаните и 
актерите. Додека критички настроените медиуми кон новинарите на А1, делумно кон 
Време и Шпиц, се фокусираат на сопственикот на телевизијата и улогата на 
новинарите во текот на процесот на инспекција, тие речиси воопшто не ги покриваат 
другите релевантни аспекти кои се однесуваат на улогата на полициските службеници, 
нивната комуникација со новинарите и јавноста, проверка на наводите за 
пречекорување на употребата на физичка сила, различните можни улоги и влијанија на 
политичките субјекти во настаните и така натаму. Информациите од службени извори 
се приопштуваат. Од друга страна медиумските содржини на А1, Време и Шпиц 
воопшто не се осврнуваат на релациите на фирмите со нивните медиуми или со 
сопственикот на А1, пронајдените пари од полицијата и слично. Ова е само еден дел од 
мозаикот на голем број содржини кој ја одразува наменската селективност во 
покривањето на настаните. Аспектите на настаните кои недостигаат делумно се 
покриваат со чист трансмисиски модел на информирање и пренесување на ставовите 
на актерите во настаните без критички или аналитички приод кон самите извори на 
информациите. Она што не се спомнува се третира и конструира како неважно, а 
вниманието на публиката се фокусира во друг правец.  

Мора да се забележи дека клучна улога во ефикасното функционирање на 
врамувањето и запоставувањето на целовитоста во информирањето имаат и самите 

                                                            
62 „Срѓан Керим вчера отпуштил десетина вработени од администрацијата на МПМ, дознава 'Шпиц', Шпиц, 21.12.2010. 
63 „Во цела држава молк за скандалот во корпорацијата ВАЦ. Управата за спречување перење пари не коментира. Сите 
информации биле од доверлив карактер па дури и таа дали документот на унгарските власти за обидот нелегално да се изнесат 
750 илјади евра го испратиле во МВР“, А1, 14.12.2010. 
64 По анализираниот период, медиумите на 25.12.2010 ја регистрираа најавата за поднесување кривична пријава против 
министерката за внатрешни работи од страна на партијата СДСМ: „Првата пријава е против министерката за внатрешни 
работи, Гордана Јанкуловска, за прикривање и непостапување по кривично дело перење пари во случајот со 750.000 евра најдени 
кај возачот на МПМ - истакна Црвенковски“, Дневник, 25.12.2010. 
65 Цитат од серискиот филм „Досие X“, на ликот Длабоко Грло. 
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актери во настаните, кои селективно се појавуваат во медиумите кои се поблиски до 
нивната страна и ставови. Овде станува збор за сегрегација на т.н. „пријателски“ и 
„непријателски“ медиуми, како начин да се контролира протокот на информации. Со 
ова се постигнува т.н. „монополизација“ или „олигополизација на информациите“, што 
е на штета на јавниот интерес и влијае мошне негативно врз слободата на 
информирање. Врамувањето се огледа и во изборот на тоа кои коментари од 
странските извори или од анкетираните граѓани треба да се емитуваат, како што беше 
претходно посочено.66  

Медиумите во голема мера се фокусираа на одреден дел и целосно ги запоставија 
аспектите кои не влегуваат во рамката на нивната уредничка интерпретација на 
настаните. Овој метод е прилично моќен кога се однесува на визуелни материјали и 
информации кои плански се повторуваат67. Во директна спрега со врамувањето е токму 
„интензификацијата на селективните пораки и информации“, односно приклонување 
кон емитување и објавување обемни и фреквентни информации и содржини кои се 
селектирани преку врамувањето и кои имаат цел да нападнат некој од актерите или 
другите спротивставени медиуми68. Со интензивно повторување и целосно насочување 
на вниманието на публиката, медиумите користат техники на убедување кои се многу 
поблиски до рекламните отколку до информативните содржини. Токму поради 
комбинирањето на селективноста и интензификацијата, информациите за настаните се 
разликуваат во драстична мера. 
 
5.2 Во прилозите и написите беше констатирано дека не постои јасно посочување на 
тоа што е факт, а што е коментар.69 Понатаму, регистриран беше висок степен на 
вклученост на различни извори и соговорници, но тие се вклопуваат во реторичката 
стратегија на медиумите наречена „лажен “ или „формален баланс“, во која 
анализираните медиуми преку пренесување информации од различни актери го 
исполнуваат формалниот предуслов за објективно информирање, но преку разни други 
техники вешто ги насочуваат гледачите кон преферираните интерпретации или 
заклучоци. Најчеста техника во овој контекст е коментирањето како директно средство 
за да се насочи интерпретирањето на понудените информации, а присутни се и 
техниките на лажно асоцирање, именување, логички акцент, менување на 
гестикуалции, мимика, варијации во тоналитет и други јазично-семиотички средства.  

                                                            
66 Во текот на самите случувања на 25.11.2010, изјава на портпаролот за присуството на полицијата беше објавена преку МИА, а 
подоцна и преку поголемиот број телевизиски сервиси, вклучително и А1 ТВ. Претставниците на две од трите инволвирани 
институции (УЈП, МВР) се обратија до јавноста преку Сител, Канал 5 и МТВ1. Министерката за внатрешни работи во 
анализираните денови се обрати преку интервју за МТВ1 и Канал 5. Претставник на финансиската полиција гостуваше на МТВ1 во 
дебатна емисија. Сопственикот на А1, Рамковски, се обрати до јавноста преку интервјуа за А1 и Алсат. Дебатна емисија во која 
учествуваше претставник од А1, Александар Чомовски, беше емитувана на Канал 5, додека закажана дебатна емисија на „Ние“-
магазинот на Сител беше откажана (Време, 30.11.2010: „Магазинот 'Ние' во неделата не се емитуваше во својот редовен термин 
на телевизијата 'Сител' бидејќи новинарот Драган Антоновски во последен момент ги известил своите гости дека емисијата 
што требало да оди во живо се откажува, божем, поради технички причини. Тема во 'Ние' требало да бидат состојбите во 
македонското новинарство пред претстојното собрание на ЗНМ. За гостин, меѓу другите, бил планиран Младен Чадиковски, 
уредник во телевизија 'А1'. И додека Антоновски вели дека се работи за технички причини, Чадиковски вели дека е невообичаено 
во последен момент да се откажува учество во емисија и дека се работи за класичен пример на цензура откако во четвртокот 
полициските сили упаднаа во просториите на телевизија 'А1'“). Менаџирањето со комуникациските канали преку кои оваа тема и 
се приопштуваше на јавноста беше силно нагласено. Во екот на дебатата и случувањата самите актери беа во силно содејство со 
уредниците и новинарите и своите пораки ги испраќаа исклучиво преку медиумите кои им се наклонети.  
67 Колаж од снимки од настаните на 25.11.2010 во форма на спот беа емитувани во ударните термини, неколкукратно во текот на 
денот, на А1 телевизија, како и во текот на самите вести. 
68 Исклучок од оваа доминантна пракса беше вклучувањето на портпаролот на МВР, Иво Котевски, во програмата на А1 на 
25.11.2010. Комуникацијата која се одвиваше во напната атмосфера беше прекината од страна на водителот во студиото на А1. 
Извор:  
http://www.youtube.com/watch?v=Ms_7eJDYNiA&feature=player_embedded  
69 На пример МТВ1: „Дел од актерите распоредени на врата, да ја туркаат и провоцираат полицијата, а кога провокацијата 
заврши неуспешно, нова директива - глумете дека ве тепаат“. 



  26

Користењето на новинарскиот жаргон, на силните метафори, стереотипи, кои се 
вообичаено дел од „јазикот на медиумите“ често поткрепени од неквалитетни 
информации, резултираат со когнитивна и афективна манипулација на публиката.70 
Драматизацијата и поттикнувањето страв71, исто така, се покажаа како чести методи за 
насочување на интерпретациите и впечатоците на јавноста. 

Забележана беше и наменската контекстуализација во која информациите се ставаат 
во некој поширок контекст, според процена на новинарот или уредникот (на пример, 
„нов силен удар за разнишаниот демократски амбиент во земјава72“), без да се 
наведат соодветни информации. Ова е особено истакнато кај електронските медиуми, 
кои важат за „брзи медиуми“ каде гледачот потешко може критички да ги анализира 
содржините во текот на нивното емитување. Динамичноста во работата не ги 
ослободува новинарите од одговорноста за објавените содржини од овој тип. 
Поттикнување неосновани стравувања, исто така, беа регистрирани во неколку 
прилози и написи. Новинарите не успеаја да го одбегнат судирот на интереси при 
известувањето за компании, интересни групи, институции и слично, во кои тие самите 
се вовлечени. Иако тие се задолжени да им служат на интересите на јавноста и на 
угледот на новинарството, сепак често ги кршеа и двата извонредно важни нормативи 
за професионалното и непристрасно известување.  

Наведувањето на изворите на информации е генерално испочитувано, а формалниот 
баланс е застапен во сите анализирани медиуми. Отстапките од ова начело главно се 
однесуваат на ситуации на наведени непрецизни извори (од типот: дознаваме, од наши 
извори, од неофицијални извори, од неименувани извори, од извори од полицијата, 
истрагата и сл.), кои медиумите ги користат за да приопштат, според нив, 
ексклузивни информации од извори кои не се директно наведени. Во ваквите 
информации јавноста нема увид дали се работи за проверени и веродостојни содржини, 
или, пак, се работи за плански и наменски шпекулации. Секако, нивната моќ да ги 
насочат интерпретациите и оформувањето на ставовите е огромна и тие во голем 
степен влијаат врз намалувањето на транспарентноста во информирањето. Нивната 
улога, се покажува, не е примарно информирањето, туку убедувањето на јавноста.  

Новинарите често се впуштаа во пежоративно коментирање73 и малициозно 
инволвирање74 во самите настани со низа вербални и графички75 материјали. 
Употребата на стереотипите како средство за заведување на публиката беше, исто така, 
честа. Извештаите за настани за кои се води истрага или за кои се чека судска пресуда, 
иако мора да бидат ослободени од субјективни и тенденциозни новинарски прилози и 
коментари, сепак често беа предмет токму на коментари и шпекулации.76 Имињата и 
идентитетот на осомничените лица беше јавно циркулирано од неколку медиуми77. На 
тој начин, често кршејќи го човечкото и професионалното достоинство на овие и 
                                                            
70 А1, 25.11.2010: „А1 повеќе во моментов наличува на мини воена база во којашто не би можело ни врапче да прелета, ако не се 
легитимира“. 
71 А1: „Владата ги става медиумите под свое заложништво“; „Власта ја фрли на колена демократијата во Македонија“. 
72 А1, 26.11.2010. 
73 На пример: „Пиљарот даден на суд“, Вечер, 30.11.2010.  
74 Нова Македонија, 27.11.2010: „легитимна акција претворена во циркус“; Сител, 26.11.2010: „(Перо Наков бб) местото каде 
вчера луѓето од А1 правеа вистински циркус од инспекциските контроли на надлежните институции“. 
75 На насловната страница на „Вечер“ на 27.11.2010 беше објавена слика во профил на сопственикот на А1, Рамковски Велија, како 
си го чепка носот (заб. на ав).  
76 На пример, Канал 5, 27.11.2010: „Најмалку 20-тина луѓе засега се инволвирани во пирамидалната мрежа составена од 6 фирми 
на улицата Перо Наков бб“. 
77 На пример, Сител-вести, 27.11.2010: „Вчера МВР објави дека се пронајдени 104 илјади евра во станот на управителот на 
фирмата 'Плус Продукција' која се јавува како издавач на весниците кои се под директна контрола на сопственикот на А1, 
Велија Рамковски. Станува збор за Ѓ. Џ. од скопски Чаир, која во бизнисот со Рамковски влегува во 2008-та. Експертите по 
финансиски криминал коментираат дека Рамковски често влечел вакви потези со цел затскривање на трагите за концентрација 
на медиумската моќ, што е спротивно на законот“. Дополнително, дневниот весник „Вечер“ на 25.12.2010 ја објави целосната 
листа на осомничени лица.  
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бројни други актери во случувањата, медиумите, всушност, најмногу го погазија 
сопственото достоинство и сериозно ја загрозија довербата на јавноста во нив.  


