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1. ВОВЕД 
 „Медиумско огледало“ претставува континуиран мониторинг на медиумите во Република 
Македонија кој има за цел да даде јасна слика за професионалните стандарди и критериуми на 
информирање на медиумите, но и за начинот на кој тие ги следат и интерпретираат клучните 
општествени процеси и настани. 

За потребите на овој мониторинг, прв од ваков вид во државава, е изготвена посебна 
методологија која беше тестирана од страна на тимот составен од уредник, аналитичари (5) и 
монитори (12). Резултатите од мониторингот се наоѓаат во овој извештај кој го опфаќа периодот 
од 30 октомври до 25 ноември 2006 година.  

Во набљудувањето беа опфатени шест дневни весници и шест ТВ куќи на национално ниво: 
„Вечер“, „Време“, „Дневник“, „Утрински весник“, „Факти“, „Шпиц“, ТВ „А1“, ТВ „Канал 5“, 
„МТВ 1“, „МТВ 2“, ТВ „Сител“ и ТВ „Телма“. Селекцијата на овие набљудувани медиуми е 
направена врз основа на оценката за влијанието што тие го имаат или можат да го имаат врз 
целокупната јавност во Република Македонија.  

Примената на методологијата покажува дали односот на медиумите кон случувањата е 
сеопфатен, умерен и избалансиран; дали новинарските текстови и прилози се поткрепени со 
наведени прецизни и јасни извори, дали се консултирани сите страни во конфликтните ситуации, 
дали се избегнуваат произволни коментари, вреднувања итн. 

Освен тоа, анализата истражува како е предадена информацијата (обем, време, извор и 
место); дали е опремена со илустративен материјал; каков е третманот на различните политички 
опции и личности, на различните етнички и културни вредности, и тоа преку употребата на 
терминологија и јазик; како се користат новинарските жанрови и дали има и какви се разликите 
меѓу набљудуваните медиуми во однос на претставувањето исти настани и појави. Едновремено, 
мониторингот ја анализира и евентуалната позиционираност на медиумите во однос на власта, 
опозицијата, етничките заедници, определени политички опции или политички убедувања.  

Предмет на анализа беше односот на медиумите кон:  

1. Меѓународните интегративни прашања кои се однесуваат на Република Македонија: ЕУ 

2. Рамковниот договор  

3. Трансферот на власта (по парламентарните избори 2006) 

4. Цивилниот сектор  

Во овој период беа анализирани 1278 објавени материјали: текстови, илустрации, стрипови 
и карикатури, прилози во централните дневно-информативни емисии кои се однесуваат на 
посочените тематски области. Комерцијалните политички реклами, соопштенија и огласи не 
се предмет на мониторингот и анализата. 

2. ОДНОСОТ НА МЕДИУМИТЕ КОН ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ НАСТАНИ И 
НАЧИНОТ НА ИНФОРМИРАЊЕ  

2.1. ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ 

● Владината стратегија за промоција на првите 100 дена од нејзината работа, во медиумите, 
резултираше со осцилирачки, колебливи резултати и ефекти. Ако во почетокот на владината 
кампања, медиумите го пресликаа манифестираниот оптимизам и воодушевеност на Премиерот 
и на Владата, во деновите што следеа, медиумите ги лансираа негативните, скептичните, односно 
песимистичките рекации и коментари (на новинари, уредници, експерти, политички субјекти) за 
работата на Владата. 

И во овој период медиумите беа „широкогради и великодушни“ во критиката, но 
„штедливи и воздржани“ во пофалбите за функционирањето на Владата. Иако, за разлика од 
претходниот месец, острината на медиумската критика малку „отапе“, а жестината се ублажи, 
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сепак, критиката и скептицизмот се уште доминираат кога станува збор за работата на новата 
влада.Сите медиуми внимателно ги следат и ги анализираат потезите на Владата во областа на 
економијата. Така, новинарите, и во овој период, не пропуштија да ја критикуваат Владата за 
недоследностa или некомпатибилностa на ставовите и ветувањата со праксата: „за склучувањето 
договори за јавни набавки во четири очи, без тендер; за непотизам; за партизација на 
администрацијата; за партиско обојување на државата; за кршењето на универзитетската 
автономија; за владината тенденција да ги тужи медиумите и да се пресметува со 
новинарството“ (како што е опишано подолу во овој текст во поглавјето 2.2. Коментар за 
односот на медиумите кон темите, во точките Македонија и ЕУ, и Трансферот на 
власта). 

● Во анализираниот период, имињата на некои министри станаа синоним за проблематични 
настани. Поради склучување договори за јавни набавки без тендери, и двајцата „економски“ 
министри беа критикувани (Трајко Славевски, министер за финансии, веќе беше критикуван за 
вмешување во цивилниот сектор и сега за непосредната спогодба со ОКТА за набавка на мазут. 
За истиот случај, за набавката на мазут, е критикувана и Вера Рафајловска, министерка за 
економија. Но на министерката Рафајловска и се забележува и за неадекватното поведение во 
односите со медиумите). На министерот за правда, Михајло Маневски, медиумите му 
забележуваа затоа што премолчува контроверзни постапки на функционери на ДПА (адвокатот 
Нуман Лимани кој без решение за функцијата државен секретар во Министерството, токму во 
такво својство извршил посета на затворот „Идризово“, заедно со пратеникот Ружди Матоши).  

А најделикатна предизивикувачка забелешка беше упатена до министерката за внатрешни 
работи, Гордана Јанкуловска. Едновремено со пофалбите за брзото пронаоѓање и апсење на 
Александар Верушевски, медиумите објавија дека очекуваат да видат дали министерката ќе биде 
исто толку ефикасна во случаите со Агим Красниќи и Даут Реџепи – Лека, за кои има полициска 
потерница [како што е опишано подолу во овој текст во поглавјето 2.2. Коментар за 
односот на медиумите кон темите, во точката Трансферот на власта]). 

 
● Вниманието на медиумите го привлекува и таканаречениот „политички дијалог“. Повеќето од 
нив констатираат дека владата лошо го води политичкиот дијалог во ситуација кога за речиси 
сите реформски потфати и се потребни двотретинска поддршка и Бадентеровото 
мнозинство, кое, пак, реално го нема. Неколку медиуми шпекулираа и „со нови парламентарни 
мнозинства“. Ако претходно, на премиерот Груевски, му се забележуваше за лошо воден (или за 
отсуство на) дијалог со ДУИ, во овој период медиумите го проширија списокот на субјектите 
кои Премиерот треба да ги вклучи во политичкиот дијалог: на пример, лидерот на СДСМ, 
Радмила Шеќеринска, и претседателот на државата, Бранко Црвенковски (како што е опишано 
подолу во овој текст во поглавјето 2.2. Коментар за односот на медиумите кон темите, во 
точката Рамковниот договор). 
 
● Ако во претходниот период аферата „Големо уво“, ја „распрска“ и делумно ја пренасочи 
медиумската критика од власта кон други субјекти, во ноември, критиката повторно се врати кон 
оние кои ја иницираа реактуелизацијата на оваа афера. Ефектот беше двоен: а) ентузијазмот на 
медиумите спласна кога во реактивирањето на случајот „Големо уво“ препознаа „политичко 
интригантство за партиски цели или за лични пресметки“, всушност „вкалкулирани сметки на 
Тито Петковски и Стојан Андов за елиминација на Црвенковски со цел токму тие, Андов и 
Петковски, да влезат во игра на следните избори за претседател на Македонија“1; и б) со 
реактуелизацијата, власта го привлече вниманието на медиумите кон себе, така што медиумите 
повторно се заинтересираа и ја забележуваа „разнородноста на мнозинството“, забележувајќи 

                                                 
1 Тонот кој во претходните периоди делуваше исфорсирано и крајно сугестивно, битно се смени и се намали, иако неколку 
медиуми не се откажаа од забелешките „дека претседателот Бранко Црвенковски пред ниеден државен орган не кажа како 
дојде до прислушуваните разговори“ оценувајќи „дека тој се обидува да ја маргинализира аферата“.  
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„почеток на разногласието меѓу партнерите“ гледајќи во Тито Петковски можен иден „мошне 
незгоден и несигурен партнер на ВМРО ДПМНЕ во одржувањето на парламентарното 
мнозинство“ (Петковски дополнително ја разгоре темата обвинувајќи дека поголемите партии во 
Македонија имаат опрема за прислушување и вршат незаконско прислушување).  

Реактуелизацијата го зафати и претходниот премиер, Владо Бучковски, за кого анализата 
регистрираше наслови од типот: „Бучковски прислушувал за сопствени политички цели“. 

 
● Секоја поостра изјава или порадикален политички став на ДУИ, медиумите неизбежно ја 
поврзуваат со спомените за милитантноста на структурите на поранешната ОНА (како што е 
опишано подолу во овој текст во поглавјето 2.2. Коментар за односот на медиумите кон 
темите, во точката Рамковниот договор).  
 
● Весникот на албански јазик „Факти“ се сомневаше дека власта, освен официјалната нацрт-
верзија, има и друга „тајна верзија на собранискиот деловник, во делот за употреба на 
албанскиот јазик“ („Албанскиот се санкционира, употребата само во комисиите“, 14.11.2006). 
Разгледувајќи неколку настани во актуелниот политички процес, весникот прогнозира дека 
„Кризата може да се продлабочи“ (17.11.2006). Но секако, највпечатлив наслов во овој период 
беше „Македонија се враќа пред 2001 година“ (31.10.2006).  

2.1.1. Споредбени податоци за следењето на општествено-политичките теми 

Деталниот статистички преглед за тоа како секој медиум покривал определена тема е 
презентиран во прилогот на крајот од овој извештај (Табела за интензитетот на објавување 
материјали по медиуми за анализираниот период). 

2.2. КОМЕНТАР ЗА ОДНОСОТ НА МЕДИУМИТЕ КОН ТЕМИТЕ 

Македонија и ЕУ 
Главнината од пообемниот контингент новинарски материјали што медиумите и го 

посветија на темата Македонија и ЕУ, се однесува на редовниот годишен извештај на Европската 
Комисија (ЕК) за напредокот на реформите во Македонија. Медиумите акцентирано известуваа 
за неговото објавување и за бројните реакции во врска со овој извештај. 

Повеќето од медиумите сосема коректно го одбележаа фактот дека критиката во 
извештајот на ЕК, за неуспесите во однос на европските аспирации на Македонија, се однесува 
на работата, и на претходната и на сегашната Влада.  

Сепак, медиумите и поставија бројни прашања и и дадоа бројни критики на актуелната 
Влада. Ако некои медиуми ги поставуваа прашањата: „Но, зошто Груевски не е загрижен за 
поразителниот, иако очекуван факт дека нема датум за преговори? Зошто Груевски не и 
соопшти на Европа кога тој смета дека Македонија треба да добие датум?“ – други 
констатираа: „поради недостигот од политички дијалог и тензичните односи со ДУИ, поради 
кадровските промени во државната администрација кои влијаат на нефункционирањето на 
твининг-проектите, поради партизација и поларизација на јавната администрација и 
најновото партизирање на дипломатијата, поради непочитување на волјата на мнозинството 
Албанци во власта да бидат претставувани од партија која доби повеќе гласови на изборите на 
5 јули, поради политизирањето на граѓанскиот сектор, поради тоа што земјава само 
парцијално се занимава со приоритетите...“2 

Повеќето медиуми внимателно го следеа развојот на настаните и ситуацијата во врска со 
потребата од полиберален закон за верски заедници, каков што бара ЕУ, и можноста, доколку се 
усвои ваков закон, Зоран Вранишковски да ја регистрира т.н. ПОА3, како и можност за 
                                                 
2 „Прашањата и одговорите“ всушност се цитати преземени од објавените прилози во медиумите: ТВ „А1“, 08.11.2006 и 
20.11.2006; „Време“, 14.11.2006; „Утрински весник“, 10.11.2006; „Факти“, 04.11.2006; ТВ „Канал 5“, 01.11.2006. 
3 Таканаречената „ПОА“ (Православна охридска архиепископија) е нерегистрирана и непризнаена црква во Македонија, за 
која се смета дека е српски егзархат. Во јавноста и медиумите е распространето убедувањето дека т.н. ПОА, всушност е 
политички проект за директно поткопување на македонската државност. 
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регистрација на Бекташиската заедница. Медиумите забележуваат дека Владата има проблеми, 
бидејќи религиските водачи на официјалните верски заедници во Македонија се спротив-
ставуваат на таквите можности поради последиците за нивните сегашни статусни позиции што 
би настапиле доколку се усвои таков закон (појава на паралелни „секташки“ институции од иста 
вероисповед). 

 
Рамковниот договор 
И во овој период,во медиумите, не спласнува интересот за односот на политичките 

субјекти, особено на Владата кон Рамковниот договор. Зголеменоста на интересот ја оддржуваат 
и конкретните настани: 1. Дебатата околу донесувањето на неколкуте закони кои произлегуваат 
од Рамковниот договор: Законот за полиција, Законот за употреба на јазикот на заедниците, 
измени на собранискиот деловник со кои би се проширила употребата на албанскиот јазик, како 
и правичната застапеност на заедниците во институциите на системот; 2. Средбата на 
претставниците на партиите од власта со претставниците на опозициските партии во Маврово, 
организирана и со посредништво на странските претставници (Амбасадата на Швајцарија, 
амбасадорите на САД и ЕУ).  

Медиумите на македонски јазик се делат во 2 групи: а) медиуми кои, во контекст на 
темата, ја критикуваат ДУИ; и б) медиуми кои ги критикуваат Владата, премиерот Груевски, 
ВМРО-ДПМНЕ и ДПА. Споредено со заинтересираноста на медиумите на македонски јазик, 
анализата забележа извесна пасивност кај двата мониторирани медиума на албански јазик. 
„Факти“ и „МТВ 2“ се ограничуваа само на експонирањето на изјавата на вицепремиерот Имер 
Селмани, министер задолжен за спроведувањето на Раковниот договор (министерот 
потенцираше дека во јавните институции се уште не е присутна правичната застапеност на 
малцинствата, т.е. дека таа е под 20 отсто). 

Како што медиумите се поделија според етничката припадност, така се поделија и 
консултираните и цитираните експерти, но и коалициските партнери: „Владејачката ДПА и 
експертите-Албанци инсистираат албанскиот јазик да биде втор државен јазик, а ВМРО-
ДПМНЕ и експертите-Македонци се `расположени` само за унапредување на употребата на 
јазикот што го зборува заедницата застапена со повеќе од 20 отсто“ („Дневник“, 13.11.2006). 

Инаку, повеќето од медиумите на македонски јазик се впуштаа во „анализа“ на детали: 
„албанскиот јазик ќе се употребува на седниците на собраниските комисии, но не и дека 
албанскиот јазик ќе може да го употребува и потпретседател на Собранието на пленарни 
седници“. 

Најавата (заканата) на ДУИ дека Законот за полиција нема да се почитува (и нема да 
важи) во локалните самоуправи каде што градоначалниците се од оваа партија – предизвика 
силна критика од повеќето медиуми (ТВ „Сител“, „Време“, „Дневник“, ТВ „А1“, „Шпиц“). 
Секоја поостра изјава или порадикален политички став на ДУИ, неизбежно ја поврзува партијата 
со спомените за милитантноста на структурите на бившата ОНА.  

Анализата забележува извесна противречност: група медиуми, поради конкретна 
причина, интензивно и обилно да критикуваат определени субјекти, а во друга ситуација, поради 
истата причина, да поддржуваат некои други субјекти и да застанат на нивна страна.  

Поради силната и гласна врева што се подигна од мноштвото ставови, препораки и 
сугестии околу политичкиот дијалог, некои од медиумите веќе не се ни сигурни во што се 
состои смислата на средбата и дијалогот, т.е. што би решиле политичарите.4 

Повеќето медиуми се упорни во констатациите за владиниот лошо воден политички 
дијалог во ситуација кога на Владата за сите нејзини реформски потфати за кои главно и е 
потребна двотретинска поддршка – ја нема таквата поддршка ниту, пак, има Бадентерово 
мнозинство. Неколку медиуми, меѓу кои и весникот на албански јазик „Факти“, шпекулираа за 
евентуалното приклучување на Владо Бучковски (пратениците кои тој божем ги контролира) кон 
парламентарното мнозинство на Груевски, а со „цел постигнување на Бадентеровото 
мнозинство“ („Бучковски во `прегратката` на Груевски“, 01.11.2006). Меѓутоа, тие не ја 
                                                 
4 „По целата циркусијада околу потребата за политичкиот дијалог меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, јавноста веќе не е ни 
сигурна зошто треба да се сретнат, што би разговарале, што би решиле“ - ТВ „А1“, 21.11.2006. 
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објаснуваат и не ја аргументираат таквата, инаку, нелогична претпоставка, ако се има предвид 
дека интенцијата е Бадентеровото мнозинство да се постигне не со гласови на македонска, туку 
со гласовите на партија на македонските Албанци. 

Ако досега на премиерот Груевски му се забележуваше за лошо воден (или немање) 
дијалог претежно со ДУИ, во овој период медиумите го проширија списокот на субјектите за 
кои сметаат дека Премиерот, поради неколку причини, треба да ги вклучи во политички дијалог: 
а) „Радмила Шеќеринска е новата лидерка на најголемата опозициска партија која ќе и биде 
потребна на Владата за сите нејзини реформски потфати“ (ТВ „Канал 5“, 08.11.2006); и б) 
„Лидерска средба без претседателот Црвенковски е резултат на немање елементарна 
политичка култура на дијалог“ („Повторно и повторно некој однадвор треба да не учи на 
елементарна политичка култура на дијалог - за дијалог пак ни треба трет“ - „Дневник“, 
25.11.2006). 

Според тоа како повеќето автори на прилозите во „Утрински весник“ и ТВ „Канал 5“ ја 
доживуваат владината политика, се забележува дека овие медиуми, во најмала рака, се сомневаат 
во исправноста и полезноста за Македонија од таквото владеење. Во најлошиот случај за 
нејзиниот демократски имиџ, Владата во овие медиуми има мошне слаб и негативен пласман, 
всушност, има свои медиумски опоненти. 

„Груевски, на пример, нема проблем да седи во иста влада со ДПА, чии ведети Агим 
Красниќи и Даут Реџепи-Лека се обвинети за тероризам, и што во Собранието проектите му 
ги брани екскомандантот на ОНА Ружди Матоши. Тоа очигледно не му пречи, но не постигнува 
да ги посети ниту Порој, ниту Кондово, од каде потекнуваат тие. Во тие места секако би 
отишол зашто во 2001 од таму не пукаа приврзаници на ДУИ туку оние на ДПА“ („Каде оди 
Груевски“, „Утрински весник“, 15.11.2006). 

ТВ „Канал 5“ на Владата и предвидува соочување со сериозен предизвик за една година, 
кога почнува спроведувањето на Законот за полиција, но во ситуација кога ДУИ ја има власта во 
15 од 16 општини во кои албанската заедница е мнозинство.5  

Изборот на местото за лидерската средба, Маврово наместо Шипковица, исто така, во 
интерпретација на „Утрински весник“, воопшто не е во прилог на подготвеноста на Груевски за 
меѓуполитички дијалог и релаксација на меѓуетничките односи: „Груевски не сака да се сретне 
во Шипковица, а го бира Маврово, каде `Лавовите` беа обучувани од српските сили“ („Каде оди 
Груевски”, 15.11.2006). 

 
Трансферот на власта 
Се чини дека на Владата упорно не и поаѓа од рака да го подобри својот имиџ на 

медиумски план. Од тоа како повеќето медиуми ја доживуваат и интерпретираат владината 
политика, се гледа дека Владата не успева да обезбеди поквалитетен и попозитивен пласман во 
перцепциите на медиумите. 

Воопшто не е занемарлива тежината и сериозноста на критиката која се содржи во 
медиумските оцени дека „Владата врши партиски вработувања – партизација на 
администрацијата, дека Груевски е наследник на Георгиевски чиј идеал бил партиска држава, 
Премиер кој нема да го почитува Охридскиот договор и кој не е европски ориентиран но затоа е 
партиски посветен, дека власта врши партизација на судството и изведува политички судења, 
дека власта ја кочи соработката со народниот правобранител кој во многу случаи е 
последната надеж на граѓаните...“. Во сите нив се гледа тенденцијата за партиско обојување на 
државата.6 

                                                 
5 Во таа насока е и илустрацијата на еден од овие прилози каде се пренесени дел од законските одредби на новиот закон, а 
се прикажани архивски снимки од полициска акција каде се гледаат полициски возила и вооружени полицајци, како и 
снимки на вежба за интервенција на единицата за борба со уличен криминал (интервенции во јавен објект и апсење на лица) 
- ТВ „Канал 5“, 30.10.2006. 
 
6 Покрај негативните оцени пласирани во повеќето медиуми, „Утрински весник“ во серија написи обилно ги критикува 
предлозите на Владата за нови државни празници, идејата на Владата за изградба на споменик и музеј на ВМРО, како и 
идејата за реконструкција на Собранието за да прилега на германскиот Рајхстаг. Токму поради овие идеи, „Утрински 
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Критиките од претходниот период за владината интервенција во работата на Тетовскиот 
универзитет, продолжија со забелешките за „Владиното замижување пред никнувањето на нови 
факултети кои немаат акредитација“ („...власта која упорно ја крши универзитетската 
автономија“). 

Сите медиуми внимателно го следат (не)остварувањето на најјакиот аргумент на кој 
новата влада инсистира: економскиот пораст и економската преродба. Ако за едни е видлива и 
поради тоа ја промовираат „амбициозноста и храброста на Владата да направи длабоки резови 
во државната администрација, воведувајќи даночен рај и трасирајќи пат за нови инвестиции“ 
(„Дневник“, 18.11.2006), кај други однесувањето на Владата наидува на песимистички прогнози 
и критики.  

Медиумите и во овој период не пропуштија да ја критикуваат Владата за нејзината 
недоследност или некомпатибилност меѓу ставовите, ветувањата и праксата: „Иако и самата 
склучува договори во четири очи, Владата ќе ги ревидира непосредните спогодби на претход-
ниците, ВМРО-ДПМНЕ остро ги критикуваше договорите, но по доаѓањето на власт, во 
непосредна спогодба Владата на Груевски договори мазут од ’ОКТА’ вреден цели 20 милиони 
евра.“, ТВ „А1“, 21.11.2006); „Рафајловска пред новинарите се обиде да ја скрие информацијата 
за непосредната спогодба со ОКТА за набавка за мазут за ТЕЦ „Неготино“?; Славевски е 
вистинската причина за непосредната спогодба или се обидува да го омекне ставот на Грците 
пред следното соочување во арбитражата во Париз?, ТВ „Канал 5“, 11.11.2006); „Не е во 
интерес власта да создаде непријатели од Австријците“ (поништувањето на тендерот за ТЕЦ 
„Неготино“, стравот на јавноста од можни високи цени на струјата, „Време“, 02.11.2006); „Со 
одлука на Владата / Тачи си ги вдомил браќата (браќата на потпретседателот на ДПА, Мендух 
Тачи, се назначени за членови на управни одбори)“, „Време“, 25.112006); „Наместо 
компанијата што ќе ги осигурува и ќе ги покрие штетите од евентулни хаварии во 
електросистемот да се избере на тендер, раководството на Македонски електрани, реши да го 
продолжи договорот со ’Табак осигурување’. Чингоски го задржал Лазаров за советник, и 
покрај тоа што токму него го посочи како главен виновник за кризата во компанијата 
(„скандалот“ во ЕЛЕМ поради изборот на осигурителна компанија без тендер, ТВ „А1“, 
31.10.2006); „Кој ќе профитира од воведувањето на рамниот данок, работниците или само 
нивните богати газди?“ - (ТВ „Канал 5“, 14.11.2006); „Војна. Градоначалникот на Скопје, 
Трифун Костовски, и Владата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, влегоа во отворен судир. Не се 
штеди оружје. Се удираат таму каде што боли - по парите“ - (ТВ „А1“, 23.11.2006). 

Се чини дека имињата на некои министри станаа синоним за проблематични настани. 
Поради склучување договори за јавни набавки без тендери, и двајцата „економски“ министри беа 
критикувани (Трајко Славевски, министер за финансии, веќе беше критикуван за вмешување во 
цивилниот сектор и сега за непосредната спогодба со ОКТА за набавка на мазут. За истиот 
случај, за набавката на мазут, е критикувана и Вера Рафајловска министер за економија. Но на 
министерката Рафајловска и се забележува и за неадекватното поведение во односите со 
медиумите).  

И во овој период неколку имиња на министри се поврзаа со неколку случаи кои ја 
предизивикаа критиката на медиумите. На министерот за правда, Михајло Маневски, медиумите 
му забележуваа затоа што премолчува контроверзни постапки на функционери на ДПА 
(адвокатот Нуман Лимани, кој без решение за функцијата државен секретар во Министерството, 
токму во такво својство извршил посета на затворот „Идризово“, заедно со пратеникот Ружди 
Матоши).  

Сепак, најделикатна предизивикувачка забелешка беше упатена до министерката за 
внатрешни работи, Гордана Јанкуловска. Едновремено со пофалбите за брзото пронаоѓање и 
апсење на Александар Верушевски, медиумите објавија дека очекуваат да видат дали 
                                                                                                                                                                  
весник“ смета дека ВМРО-ДПМНЕ во секој сегмент настојува да ја партизира државата. Сите тие идеи се оценети како 
комплетно несоодветни. Во сите нив весникот ја гледа тенденцијата за партиско обојување на државата („Не е тајна дека и 
премиерот Никола Груевски е импресиониран од Рајхстагот и наводно уште пред да дојде на оваа функција во една 
пригода пред потесен круг луѓе спомнал дека би сакал и македонското собрание да има таков изглед“; во „Собранието 
требало да личи на Рајхстагот! “, „Спикерот сака зградата на Собранието да личи на Рајхстагот!“, 25.11.2006). 
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министерката ќе биде исто толку ефикасна во случаите со Агим Красниќи и Даут Реџепи – Лека, 
за кои има полициска потерница. Медиумите сметаат дека Красниќи е близок со ДПА, додека 
Реџепи е собраниски пратеник од истата партија („МВР не смее да биде политичка партија“, 
„Време“, 7.11.2006). 

Следејќи го критериумот „поддржувач - критичар“, мониторингот ја забележа јасната 
диференцијација на медиумите во нивното позиционирање кон Владата. Според овој критериум, 
медиумите се „движат“ на линијата која започнува во точката „ултра поддржувач и владин 
навивач“ („Вечер“, ТВ „Сител“), преминува во „толерантен, наклонет `конструктивен` критичар“ 
(„Дневник“), па во „повеќе критичар отколку поддржувач“ („Време“, ТВ „А1“ и „Шпиц“) и 
завршува во точката „ригорозен бескомпромисен критичар – опонент“ (ТВ „Канал 5“, „Утрински 
весник“). „МТВ 1“ и „МТВ 2“ – програма на албански јазик, пак, ги форсираат изјавите и ги 
цитираат претставниците на актуелната власт, но не се впуштаат во коментари за состојбите и 
изјавите на актерите. ТВ „Телма“ најчесто се придржува до неутрално, претежно информативно 
третирање на темите. 

Медиуми кои често анализираат и коментираат состојби, политики и процеси (или 
преферираат анализи на надворешни соработници-коментатори и експерти...) – во овој период го 
следеа (и критикуваа) поведението на целокупната политичка елита во Македонија.7 

 
Цивилниот сектор 
Иако не така масовно и бурно како во претходниот, сепак, и во овој анализиран период 

некои медиуми продолжија да ги следат турбуленциите во цивилниот сектор, чијашто 
ескалација, како што забележуваат медиумите, се совпадна со периодот на настапувањето на 
новата влада. 

Ако за претходниот месец, „Транспарентност“ беше хит, во овој период актуелен беше 
случајот „Хелсиншки комитет“. 

Во објавените материјали беа третирани причините поради кои четири члена на бордот на 
македонскиот Хелсиншки комитет за човекови права поднесоа оставки. Во третирањето на оваа 
тема медиумите интерпретираа ставови (најчесто на неименувани извори) за конфликтот во 
организацијата. Најзастапени актери беа Мирјана Најчевска и нејзиниот сопруг, Сашко 
Тодоровски, од една страна, и Билјана Ванковска, од друга страна.8 

И во овој период и во овој случај, слично како и во претходниот, весникот „Вечер“ мошне 
активно ја третираше кризата во „Хелсиншкиот комитет“. Карактеристично за односот на 
медиумот кон темата „Цивилен сектор“ е тоа што со авторското оценување, најчесто без никакви 
изнесени факти, се генерализира целокупната работа на невладиниот сектор. Овој медиум 
отворено зазема страна на која и дава поддршка во настаните, изнесува квалификации за 
одредени личности, кои во континуитет негативно ги вреднува. Материјалите се 
сензационалистички најавени на насловната страница и имаат сугестивни конструкции (на 
пример: „Реформи во власта, но, реформи и во невладиниот сектор!“, 17.11.2006).  

                                                 
 
7 „Утрински весник“: „Иако во критиките на ЕУ можат да се распознаат и партиите од позицијата и тие од 
опозицијата, бидејќи извештајот опфати мандати на две влади, дури и забелешките кои се универзални, деновиве СДСМ, 
ВМРО-ДПМНЕ, ДПА и ДУИ си ги прочитаа како што им одговара, префрлајќи ја одговорноста на другата страна“, 
„Брисел не е ѕид за плачење“, 11.11.2006. Слични забелешки и тонови се забележуваа и кај останатите медиуми, но најмногу 
во известувањето на ТВ „А1“, „Време“, „Шпиц“, па и во „Дневник“. 
8 Според тоа како што известуваа медиумите, оставките се резултат на несогласувањата со Најчевска и Тодоровски и со 
нивното барање да се дискутира за колумната на Билјана Ванковска објавена во неделникот „Фокус“, во која таа го 
критикува невладиниот сектор, во кој, пак, и самата припаѓа и работи. На пример, ТВ „Канал 5“ вака ги опиша настаните: 
„Превирањата во Хелсиншки се заострија откако Тодоровски побара оставка од Ванковска зашто таа во колумна напиша 
дека политичката сфера и цивилниот сектор се во некаков `мафијашки филм`. По ова следуваа серија оставки на членови 
на Бордот, кои завршуваат со наводно повлекување на двоецот Најчевска – Тодоровски; Превирањата во Хелсиншки 
завршија со оставки од Мирјана Најчевска и нејзиниот сопруг Сашко Тодоровски“, 24.11.2006, генерална најава, прилог бр.  
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3. СПЕЦИФИЧНОСТИ 
За да ги утврди и проучи специфичностите кои се карактеристични за секој медиум 

посебно, анализата користеше шест фактори при третирањето на селектираните материјали 
(текстови/прилози, илустрации, стрипови, карикатури): 1. Однос кон анализираните теми 
(бројност и интензитет на објавените материјали, обем, местоположба [пласман] на материјалот 
на страниците или редослед во емитувањето); 2. Жанровска структура и карактер на прилогот 
или текстуалната единица; 3. Сооднос наднаслов-наслов-поднаслов и текст-илустрација [најава-
прилог-снимка]; 4. Извор(и) на информации; 5. Актер(и); 6. Однос кон фактите. 

3.1. ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ 

ТВ „А1“ 

Доминантно место во вестите на ТВ „А1“ зазема трансферот на власта, додека настаните 
во цивилниот сектор не се тема на ниту еден прилог. Со оглед на интензитетот на настаните, 
соодветно внимание добија и Рамковниот договор и евроинтеграциите. „А1“ останува доследна 
на определбата да биде критичар на политиката (политичарите) воопшто. Во овој период 
критиките делуваат поумерено, што се должи главно на фактот дека нема особено изразена 
жестина и еднонасочност во критикувањето.  

Најголем број прилози имаат структура на извештај чиј карактер повеќе е оценувачки от-
колку исклучиво описен/информативен (23.11.2006, пр.13; 13.11.2006). Авторските оцени многу 
често се пласираат суптилно, попатно низ известувањето, а повремено се изразени и преку 
компарацијата на однесувањето на различни субјекти (21.11.2006; 14.11.2006, 08.11.2006, 
03.11.2006). Директните оцени, сугестии или прогнози се карактеристични за најавите на 
прилозите, но и за одредени автори и теми (на темите ЕУ, реформи во судството или, пак, за 
политичкиот дијалог: 04.11.2006; 14.11.2006; 13.11.2006; 14.11.2006; 20.11.2006; итн.). 

Генералната најава и насловите главно ја резимираат содржината на прилозите. Во наја-
вите често се поместени оцени идентични или слични на оние изразени во прилозите. Без оглед 
на квантитетот и квалитетот на презентираните факти, ваквиот распоред - оцена, па факти 
(најава, па прилог) - влијае сугестивно врз општата перцепција на настаните и субјектите. 
Визуелната илустрација има описна функција. Распоредот на прилозите зависи од процената на 
уредникот за нивната важност и атрактивност во дадениот момент. 

„А1“ користи главно јасно именувани извори. Сепак, не е исклучено присуството и на 
шпекулативни извори кои се концентрирани околу неколку теми (евроинтеграции, избор на ли-
дер на СДСМ, нови амбасадори, прислушување...). Пред објавувањето на Извештајот на ЕК, 
„А1“ пренесуваше акценти од содржината на тој текст, а од извори дефинирани како 
„дипломатски извори“, „извори за `А1` кои инсистираат да останат анонимни“. Авторите на 
прилозите ги користеа како основа за пласман на свои оцени за она што (не) е сработено или 
прогнози за можните последици поради забелешките во Извештајот. „А1“ шпекулираше за крах 
на системот за прислушување во МВР пред изборите летоска во јули (поради масовно 
прислушување), иако истовремено пренесуваше и деманти од МВР, дека таков систем воопшто 
не постои.  

Карактеристично за односот спрема актерите во настаните е балансираната критика. За 
исти теми во исти прилози критикувани се и власта и опозицијата. „А1“ ги критикуваше ДУИ и 
ДПА за односот кон собраниските комисии и политичкиот дијалог, оценувајќи дека кај 
албанските политичари „концептот се менува зависно дали се во опозиција или на власт“. 
Многу јасно и речиси постојано е критикувана власта и некои поединци за различни потези за 
кои медиумот смета дека се косат со претходно декларираните ставови или со општите интереси. 
„А1“ не пропушти да ја потсети актуелната власт дека го прави истото за што ги критикува 
претходниците („Иако и самата склучува договори во четири очи, Владата ќе ги ревидира 
непосредните спогодби на претходниците“, 21.11.2006). Владите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се 
посочени како генератори на низа проблеми/состојби - неисполнување на обврските кон ЕУ, 
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енергетска криза, прислушување („МВР ги смени оние коишто прислушувале за претходната 
власт, но не и принципот на работа“). Изразени се и директни сугестии за премиерот Груевски 
и за дел од министрите поради процените на редакцијата за тоа „што е потребно и правилно да 
се направи за одредени прашања, посебно за евроинтеграциите“.  

Дел од фактите „А1“ ги презентира неутрално, додека дел ги презентира и вреднува без 
оглед дали тие потекнуваат од јасни, релевантни или шпекулативни извори. Вреднувањето пред 
презентацијата на фактите (во најавите) влијае сугестивно и делумно ја изместува сликата за нив.  

ТВ „КАНАЛ 5“ 

ТВ „Канал 5“ емитуваше 65 прилози посветени на различни настани кои се во контекст на 
темата „Трансферот на власта“.  

Всушност, во повеќето прилози емитувани во овој период, во рамките и на оваа и на 
останатите 3 теми, присутни се недоследности кои се во функција на отворената критика кон 
власта, пред се, критика за новите законски решенија и реформите во повеќе сегменти на 
општествено-политичкиот живот.  

За презентирање на информациите беа користени повеќе жанровски форми: покрај 
карактеристичните, веста и извештајот, присутни беа анализи, интервјуа и коментари. 
Најзастапен е оценувачкиот карактер со кој авторите ги насочуваат гледачите кон заклучоци 
(11.11.2006, прилог бр. 2; 13.11.2006), а зачестени се и сугестиите, како и прогнозите за развојот 
на одредени настани (01.11.2006). 

Во овој период, најавите често беа користени за авторски коментари на настаните, како и 
за слободни интерпретации на фактите (31.10.2006; 04.11.2006; 24.11.2006). Визуелизацијата на 
прилозите претежно е со снимки од настаните, но зголемена е фреквенцијата на користење 
архивски снимки кои понекогаш не се соодветни на настаните за кои се информира (30.10.2006). 

Повикувањето на нејасни и неидентификувани извори беше карактеристично за 
прилозите кои се во насока на критика на Владата (01.11.2006). Во овој период, за дел од 
пласираните информации, авторите се повикуваат на групни неидентификувани извори – 
„стопанствениците“, „експертите“ и сл. (15.11.2006), а се лиферуваат и информации од 
неидентификувани граѓани чии ставови потоа се генерализираат (25.11.2006).  

Во дел од емитуваните прилози беше присутно е негативното вреднување на одредени 
министри во Владата, пред се, министерот за правда, Михајло Маневски (во врска со посетата на 
затворот “Идризово“ од страна на функционери на ДПА, 23.11.2006), министерот за образование, 
Сулејман Рушити, за случајот „Тетовски универзитет“ (06.11.2006), а коментари беа присутни и 
за лидерот на НСДП, Тито Петковски, во врска со собраниската дебата по предлог-законот за 
следење на комуникациите (01.11.2006). Во неколку прилози е забележлив негативен однос кон 
двете најголеми албански политички партии (03.11.2006; 10.11.2006), чие дејствување се 
генерализира (10.11.2006).  

Во објавените прилози, фактите беа презентирани коректно. Меѓутоа, најчесто во 
најавите на прилозите се врши нивно толкување и интерпретирање, со што, на извесен начин, се 
сугерира прифаќање на авторските изведени заклучоци пред публиката да располага со 
информациите за настаните. 

„МТВ 1“ 

Во анализираниот период „МТВ 1“ најмногу време им посвети на евроинтегративните 
процеси, додека покривањето на останатите теми кои се предмет на оваа анализа беше 
минимално. Сепак, во рамките на тематската област „интегративните процеси“, најголем интерес 
беше посветен на прашањата за олеснувањето на визниот режим, дикусиите за добивање датум 
за преговори за членство во Европската унија, лидерските средби. Во однос на темата 
„Рамковниот договор“, интересот опадна со донесувањето на Законот за полиција, а во склоп на 
темата „Трансфер на власта“, се известуваше за последиците по смените на Тетовскиот 
универзитет. 
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Прилозите на „МТВ 1“ се карактеризираа со јасна жанровска структура и притоа 
доминантен жанр беше извештајот. Може да се каже даке прилозите најчесто го задржуваа својот 
описен карактер. Меѓутоа, во врска со Извештајот на Европската комисија, редакцијата на „МТВ 
1“ пројави невоедначен пристап. Дел од новинарите беа прилично неутрални и не се впуштаа во 
коментари на состојбите и изјавите. Дел, пак, го коментираа поведението на политичарите 
(„Вчера објавениот Извештај на ЕК за напредокот во Македонија, беше предмет на дискусија 
на седницата на собраниската комисија за европски прашања. Наместо да се продискутира за 
деловите од извештајот што упатуваат на недостатоците во општеството, европретстав-
никот Фуере се изнаслуша ситнопартиски надмудрувања“, 9.11.2006). 

На прилозите им претходеа умерени најави кои ги резимираа содржините што следеа, при 
што беше користен визуелен материјал кој беше одраз на главната тема во прилогот. 

Праксата на „МТВ 1“ е да користи јасни и недвосмислени извори, но овој пат беа 
направени исклучоци, па така се забележуваа формулациите „дипломатски извори“ ( 9.11.2006) и 
„информациите до кои дојде МТВ“ (10.11.2006). Исто така, поголема беше склоноста изворите да 
се прекажуваат отколку да се пуштаат снимки со цитат. 

Во анализираниот период видливо беше поголемото присуство на претставниците на 
актуелната власт, не само преку бројот на појавувања во прилозите, туку и според зачестеноста 
на пуштање нивни цитати во споредба со други актери за кои, пак, добивавме прекажани изјави. 

Генералниот впечаток, за известувањето на „МТВ 1“ во однос на темите, е дека фактите 
беа претставувани онака како што се случиле, без дополнителни интервенции од страна на 
новинарите/уредниците.  

„МТВ 2“ (ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК) 

„МТВ 2“ најмногу се интересираше за односите на Македонија со ЕУ и за трансферот за 
власта, за разлика од третирањето на темата „Рамковниот договор“ на која редакцијата и посвети 
само два прилога. 

Најзастапени жанрови се веста, извештајот и изјавите. 
Анализата на соодносот на елементите наднаслов - наслов - поднаслов и текст – 

илустрација, покажува дека тие кореспондираат едни со други, иако е евидентен општиот 
недостиг на квалитетни прилози со повеќе истражување. 

Претставниците на партиите, членовите на Владата, како и меѓународните претставници 
се доминантните извори кои главно се именувани и не се ставени во манипулативен дискурс. 

Редакцијата нема некаков посебно изразен однос спрема некои од застапените актерите. 
Односот кон фактите е неутрален, со мала доза на критичност кон однесувањето на 

партиите на Албанците околу употребата на албанскиот јазик кога нивни пратеници водат 
собраниски комисии (нееднакво однесување на пратениците во врска со дилемата на кој 
јазик ќе ги водат седниците, албанскиот или македонскиот, а во зависност на тоа дали 
нивната партија е на власт или е во опозиција, 3.11.2006). 

ТВ „СИТЕЛ“ 

Во анализираниот период, една од најзастапените теми во вестите на ТВ „Сител“ беше 
„Македонија и ЕУ“, во чии рамки највеќе простор добија настаните поврзани со лидерската 
средба во Маврово и најавите за нова средба со цел интензивирање и подобрување на 
меѓусебниот дијалог на партиите. „Рамковниот договор“, „Трансферот на власта“ и „Цивилниот 
сектор“ ги имаше во минимален број прилози. 

Во однос на жанровската структура, доминираа извештајот и прилозите кои имаа 
карактер на коментаторски извештај. Се наидуваше и на тешкотии во одредувањето на жанрот 
кај некои прилози кои се типични за одредени новинари. Во однос на карактерот на прилозите, 
беа регистрирани отстапувања од описното информирање во полза на сугестивниот тон и 
изнесувањето оцени („Али Ахмети оди наоколу и се жали дека нема со власта никаква 
комуникација и дека не се одвива нормален политички дијалог помеѓу власта и опозицијата. 
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Кога го поканија во Маврово да биде тет-а-тет со другите шефови на релеватните политички 
партии, без оглед дали се во власта или опозицијата, Али Ахмети не дојде, веројатно затоа 
што без преведувач не оди ни на кафе да пие во кафана надвор од Тетово“, 20.11.2006). 

Иако повеќето од најавите се логичен дел од содржината на прилозите, она што беше 
регистрирано во одредени случаи е пренагласеното најавување на прилогот со вметнување оцени 
и карактеризации на одредени личности. („Обидот за политички дијалог во Маврово ДУИ го 
минира, место Ахмети, партијата најави дека делегацијата ќе ја предводи даскалот од 
Радика“, 18.11.2006). Визуелните елементи кои ги придружуваа прилозите беа соодветни и 
означени, најчесто снимани на местата на настаните. Освен ова забележано е честото користење 
на архивски материјали. 

Што се однесува до потеклото на информациите, повторно се сретнуваат прилози од 
шпекулативна природа кои не се засноваат на никакви извори (15.11.2006) како и таков тип во 
кои кажаното произлегува од „извори од редовите на ДУИ“, „Сител од владини извори дознава“, 
„според информациите на Сител“ и слично (13.11.2006). Исто така, забележани се обидите 
преку емитување на само една изјава од анонимен граѓанин да се пренесе наводен 
општоприфатен став дека „Граѓанте се револтирани“ (16.11.2006, прилог кој се однесува на 
обележувањето на објектите во Чаир само на албански јазик). 

Претпочитана страна е актуелната власт која „интензивно работи во интерес на 
Македонија“ (20.11.2006), наспроти претходната власт која законот за полиција „не можеше да 
го реши дури ни четири години“ (3.11.2006). 

Во однос на третманот на фактите, беше забележано вреднување и интерпретирање на 
настаните пред гледачите да добијат можност да ги видат и чујат од „прва рака“ („Обидот за 
политички дијалог во Маврово ДУИ го минира, место Ахмети, партијата најави дека 
делегацијата ќе ја предводи даскалот од Радика“, 18.11.2006). 

ТВ „ТЕЛМА“ 

Доминантна тема во вестите на ТВ „Телма“ беше трансферот на власта, со 55 прилози, а 
потоа и односите со ЕУ, застапена во 10 прилози. Останатите две теми, Рамковниот договор и 
случувањата во цивилниот сектор, беа проследени во мал број прилози (само два, односно 1 
прилог). 

Според жанровската структура, доминираат прилозите сработени во формата извештај, 
како и прилози од жанрот вест со многу цитати и пренесени изјави. Прилози со оценувачки 
карактер има многу малку, каков што е, на пример, прилогот за одбележувањето на 10-
годишнината од осамостојувањето на контролата на летењето (настан за кој редакцијата го 
забележува неприсуството на претставници на Владата и на директорот на Управата за цивилно 
воздухопловство, Ернад Фејзулаху, 7.11.2006). 

ТВ „Телма“ користи претежно актуелни снимки од настаните, а по потреба презентира и 
архивски снимки. 

Во прилозите на ТВ „Телма“ главно се застапени повеќе, најчесто именувани извори. 
Така беше и во овој период, особено при третирањето на темите за трансферот на власта и за 
односите на Македонија со ЕУ. 

Анализата забележа главно неутрален и непристрасен, но во овој период и критички 
однос спрема двајца министри - Трајко Славевски, за финансии, и Вера Рафајловска, за 
економија, поради меѓусебното разногласие за ист проблем (во врска со набавката на мазут од 
ОКТА за ТЕЦ „Неготино“, 11.11.2006). Сличен беше и односот спрема Ернад Фејзулаху, 
директор на Управата за цивилно воздухопловство, поради отпуштање на дел од вработените во 
контролата на летање (7.11.2006). 
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3.2. ДНЕВНИ ВЕСНИЦИ 

„ВЕЧЕР“ 

Од анализираните четири, најприсутна е темата „Трансферот на власта“, за која медиумот 
објави 42 материјали. Сите текстови кои се посветени на работата на Владата и, воопшто, на 
партиите на власт, коректно се сработени, но со јасна фаворизација на тие актери. Во таа насока е 
ревносната професионална посветеност во третирањето на темата „Македонија и ЕУ“, особено 
што интензивно се пренесуваат информациите за владината политика насочена кон забрзувањето 
на евроинтегративните процеси, а изоставени се реакциите од опозицијата за истото прашање. 
Од друга страна, статиите посветени на опозициските партии содржат бројни недоследности и 
изразена некоректност во презентирањето информации за опозициските СДСМ и ДУИ 
(04/5.11.2006; 30.10.2006). 

Доминантни жанровски форми се веста и извештајот, кои честопати се надополнети со 
коментари. Описниот карактер е користен во рамките на материјалите посветени на власта, 
додека кај останатите преовладуваат авторските оцени, сугестии и коментари. Симптоматични се 
произволно изнесените констатации, без притоа да се презентираат некакви факти или конкретни 
официјални податоци во текстови во кои се генерализира целокупната работа на невладиниот 
сектор во Македонија (шпекулативно се изведуваат и ад хок корелации меѓу дел од невладините 
организации и т.н. „политичко подземје“ - честопати присутен и употребуван термин во 
објавените статии, формулација конструирана од страна на весникот - 14.11.2006). 

Честопати пласираните наслови се со потконтекст и сугестивна порака (16.11.2006). 
Објавен е, на пример, и материјал со директно обвинување на актер, на цела насловна страница, 
со сугестивна фотографија без презентација на некакви докази во понатамошниот текст на 
статијата (03.11.2006). Авторски коментари се забележуваат и во легендите на фотографиите 
(07.11.2006). 

Зголемен е процентот на пласирани информации за кои воопшто не се користат и не се 
наведуваат извори (17.11.2006; 18/9.11.2006). 

Негативно се оценети сите актери од опозицијата, што во некои случаи преминува и во 
лична навреда („Меџити со уште една естрадна прес-конференција; Многу е лут чаирскиот 
шут“; 08.11.2006). Во овој период се присутни материјали во кои сензационално се најавуваат 
афери и скандали на минатата власт, и во кои отворено се напаѓаат поранешни функционери 
(22.11.2006; 24.11.2006). 

Во материјали за одредени настани се забележува и манипулација со фактите. 

„ВРЕМЕ“ 

Најмногу внимание и во овој период „Време“ и посвети на темата „Трансферот на 
власта“, која е опфатена со 135 прилози, додека најмалку прилози се објавени за темата 
„Цивилен сектор“ (5). Карактеристичен е односот кон евроинтеграциите, така што објавувањето 
на Извештајот на ЕК, „Време“ го чекаше со песимизам, за потоа, по неговото објавување, да 
изрази умерен оптимизам и сугестија дека треба да се продолжи со реформите („Топла вода“, 
09.11.2006 „5 причини: Зошто не треба да бидеме суеверни“, 06.11.2006). 

Најзастапениот жанр беше извештајот, со описен карактер, често надополнет со кратки 
антрфилеа во кои се поместени акценти од темата на основниот текст. Повремено се 
забележуваат извештаи кои содржат суптилни оцени и сугестии поместени и во текстовите и во 
насловите (30.10.2006, 04.11.2006, 02.11.2006). Голем дел од настаните се тема на коментарите 
кои стандардно имаат оценувачки и сугестивен карактер (31.10.2006, 07.11.2006, 10.11.2006, 
16.11.2006, 14.11.2006, 15.11.2006). Објавени се неколку пообемни интервјуа во кои медимот има 
коректен став спрема соговорниците. 

Значаен дел наслови не се во корелација со прилозите (09.11.2006, 09.11.2006, 03.11.2006, 
02.11.2006, 04.11.2006). Во оваа група спаѓаат: наслови со оценувачки и сугестивен карактер на 
прилози со описен карактер; наслови во кои се нагласени шпекулациите, и покрај тоа што 
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прилозите содржат и информации од именувани извори; наслови во кои се парафразирани изјави, 
многу понагласено од изјавата на субјектот, цитирана во прилогот. „Време“ објави неколку 
асоцијативни и оценувачки карикатури и фотомонтажи на насловната страница („Македонија е 
фантомско уво“, „Парламентот во голема нужда“). Во однос на визуелната илустрација, 
најсилен впечаток (поради реткоста на жанрот и силната сугестивност) остава фотострипот за 
односот на пратениците од СДСМ спрема Бучковски („Откако стана партиски и собраниски 
опозиционер, сопартијците од Бучковски бегаат како од чума“, 31.10.2006).  

„Време“ главно цитира јасно именувани извори, повремено дополнувајќи ги основните 
информации и со експертски ставови. Ваквиот однос е нарушен во прилозите кои се потпираат 
речиси исклучиво на шпекулативни, нејасно дефинирани извори (03.11.2006, 08.11.2006, 
04.11.2006, 04.11.2006, 01.11.2006, 10.11.2006). Информациите од таков тип извори се основа врз 
која „Време“ изгради и неколку карактеристични шпекулативни конструкции: наводното 
формирање ново парламентарно мнозинство во кое ќе се вклучат 10 пратеници од СДСМ 
(„фракцијата“ на СДСМ, „бучковистите“) со цел да се изгласаат некои идеи на власта 
(„министерство за информатичко општество“, „импичмент за Црвенковски“).  

Односот спрема поголемиот дел од актерите е неутрален и коректен. За некои актери 
оцените и сугестиите се изразени главно во насловите (за Љубчо Георгиевски, Бранко 
Црвенковски, Мендух Тачи), а за некои остро и директно во редакциските коментари (за Али 
Ахмети, Илир Меџити, Сулејман Рушити). За одредени потези (апсењето на Александар 
Верушевски, поништувањето на тендерот за ТЕЦ „Неготино“) власта доби умерени позитивни 
оцени и поддршка, а за дел критики (Тетовски универзитет, твининг-проекти). Власта, но и 
политичарите во целина се мета на остри и саркастични оцени поради низа прашања, а посебно 
поради однесувањето при меѓупартиските средби („Рамо за плачење“, 20.11.2006). Опозицијата 
(СДСМ), како и претседателот Црвенковски, повеќе се во центарот на шпекулациите отколку на 
критиките (10.11.2006). 

Фактите, за кои зборуваат изворите, најчесто само се презентирани во извештаите, а 
вреднувањето е јасно издвоено во коментарите. Исклучок од коректното информирање се 
прилозите кои содржат шпекулативни конструкции и оние во кои фактите однапред се 
вреднуваат во насловите. 

„ДНЕВНИК“ 

Темата „Трансферот на власта” количински (според бројот на објавените материјали) 
доминира над останатите теми. Меѓутоа, темата „Македонија и ЕУ” доминира во однос на 
обемноста на содржините, пласираните ставови, критики и сугестии упатени до Владата 
(најчесто тоа се материјали објавени во рубриката „Еврорама“, која претендира да биде 
перципирана како рубрика со информативно-едукативен карактер. 

Најчесто присутна жанровска форма е извештајот. Коментари и коментаторски извештаи 
се поретки, а кога ги има, најчесто се пласирани во рубриката „Еврорама“. 

Доминираат наслови кои претставуваат резиме на главната тема. Неретко се забележуваат 
и сугерирачки наслови на прилози кои се во комбинација со реалистична фотпографија, која, пак, 
самата по себе носи порака едновремено соопштена и во сугерирачката легенда („Груевски 
веднаш би се сретнал со Ахмети“, 13.11.2006). Често, некои од текстовите се проследни со едно 
или две антрфилеа, со кои се истакнуваат определени сегменти од текстот („Колку јазици знаеш, 
за толку луѓе вредиш“, 23.11.2006). 

Забележана е релативно зачестена употреба на непрецизни извори. Речиси редовно, 
непрецизните извори се во прилозите кои се однесуваат на темата Македонија и ЕУ, но и во 
прилозите во кои има повеќе од една засегната страна. Во ваквите случаи, се практикува 
прецизно именување на едната, а непрецизно на другата страна. Се случува и тоа едната страна 
да биде цитирана, а за другата само да се зборува („За Маврово неизвесен само Ахмети“, 
18.11.2006). 

Актерите најчесто прецизно се именувани и често цитирани. 
Фактите главно описно се презентирани, а поретко и презентирани и интерпретирани. 
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„УТРИНСКИ ВЕСНИК“ 

Како и во претходниот, така и во овој период, „Утрински весник“ најмногу простор одвои 
за темата „трансферот на власта“. Големиот број, но и обем на прилозите произлегува и од 
комплексноста на темата во која се вкучени сите сфери на дејствувањето на Владата. Прилозите 
кои ги третираат владините чекори за интеграција на Македонија во ЕУ, како и односот на 
Владата кон Рамковен договор, подеднакво се присутни и во трансферот на власта и заемно се 
условени. 

Извештајот останува доминантна жанровска структура. Некои од прилозите кои имаат 
карактер на извештај, често се проследени со новинарски коментари, па така може да се каже 
дека станува збор за прилози со доминантно информативна структура, но прилози кои добиваат 
и карактер на коментаторски извештај. Карактерот на текстуалната единица е во 
правопропорционален однос со жанровската структура: во чисто информативните прилози 
постои описно презентирање на фактите, додека, пак, во коментаторските извештаи присутно е 
оценувачко или сигерирачко презентирање на фактите („Антикорупциските фотељи ги меркаат 
луѓе блиски до власта“, 14.11.2006).  

Насловите кои претставуваат резиме на главната тема, најчесто соодветствуваат на 
жанрот извештај. Сугерирачки наслови во кои се содржани интерпункциски знаци, како и 
наслови кои имаат две различни формулации - еден на насловната страница и друг на страницата 
каде е објавен прилогот - најчесто се употребуваат за именување прилози кои имаат карактер на 
коментаторски извештај. Прилозите кои имаат карактер на коментаторски извештај обично се 
проследени со сугерирачки или описни фичери или описна легенда објавена под реалистична 
фотографија („Јавната критика на судиите не е навреда, оцени Врховниот суд“, 13.11.2006). 

Во прилозите доминира прецизно наведување на користените извори на информации. 

Обилно присуствува прилично остра критиката упатена до премиерот Груевски, како и 
кон владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Често, острата критика е упатена не само за начинот на кој 
Премиерот ја води државната политика, туку и кон некои негови манири („Но и откако се најде 
на челната извршна функција прв министер, тој не успеа да се ослободи од својот лош манир - 
да доцни на настани“; „До кога ќе доцни премиерот“, 18.11.2006). „Утрински весник“ 
практикува да употребува придавки со кои ги именува актуелните политичари. На пример, 
Радмила Шеќеринска и Никола Груевски се именувани како „дама и кец“, додека, пак, Љубчо 
Георгиевски и Бранко Црвенковски како „асови“ или „политички икони“ („Некогашните 
политички асови заменети со дама и кец“, 14.11.2006). И во овој период не изостана употребата 
на драматични наслови на текстови, во кои авторот зазема страна во конфликтна ситуација, 
критикувајќи го претседателот Црвенковски („Нека виси Бучковски“, 4.11.2006). 

Покрај директното презентирање на фактите, често се среќава и презентација и 
интерпретација на фактите. Понекогаш фактите се и вреднувани, а понекогаш прилозите 
започнуваат со интерпретација на настанот пред да бидат наведени фактите кои се 
карактеристични за тој настан. 

„ФАКТИ“ 

Поради големиот број настани и особено поради објавувањето на извештајот на 
Европската комисја за напредокот на земјите од Западен Балкан, односите на Македонија со ЕУ 
во овој период беше главна тема. Второрангираната тема според бројот на објавените материјали 
е трансферот на власта, која во некои написи се преплетува со темата Рамковниот договор. 

 Текстовите се пишувани во жанровите извештај и вест, со чести цитати на изјавите на 
актерите. Текстуалната единица претежно е од описен карактер, поретко со оценувачки карактер. 
(„Албанскиот се санкционира, употребата само во комисиите“, 14.11.2006).  

Насловите на написите кореспондираат со текстуалната единица. Во некои случаи, во 
насловите се извлечени поенти со оценувачки карактер зад кои очигледно стои и медиумот („Без 
Албанците Европа е многу далеку“, 10.11.2006).  
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Изворите од каде што весникот користи факти и мислења се претежно именувани. Во мал 
број написи, „Факти“ се повикува и на неиуменивани извори, кои оставаат впечаток за 
шпекулативност, како во случајот на написот за „најавите“ дека Владо Бучковски ќе се 
приклучел на владата на Никола Груевски за да се обезбеди „бадинтеровото мнозинство“. 
(„Бучковски во ’прегратката’ на Груевски“, 01.11.2006).  

Покрај доминантниот неутрален однос спрема актерите, во некои написи „Факти“ 
искажува и одреден индиректен однос за постапките на актерите, како што тоа може да се види 
во темата за обидите да се помират двете главни партии на албанците ДУИ и ДПА 
(„Помирувањето неопходно, но невозможно“, 3.11.2006), или, пак, критичкиот однос кон 
партиите кои не можат да се договорат (повод: лидерската средба во Маврово, „Кризата може 
да се продлабочи“, 17.11.2006). 

При пренесеување факти и мислења, весникот опстојува во голема мера на неутралноста, 
но не и во врска со прашањата за кои посебен интерес има публиката на овој весник. Таквиот 
однос може да се види во написот „Македонија се враќа пред 2001 година“ (31.11.2006), по повод 
изгласувањето на Законот за полиција. Исто така, и во врска со оцените презентирани во 
извештајот на Европската комисија, весникот ја промовира тезата „дека слабите оцени се поради 
незадоволството на Албанците“ („Без Албанците Европа е многу далеку“, 10.11.2006). 

„ШПИЦ“ 

Интензивно и концентрирано се известуваше за процесот на интеграција на Македонија 
во ЕУ. Темата беше доведувана во корелација со многу други прашања, како што се: Законот за 
верски заедници, Извештајот на ЕК, лидерските средби на политичките субјекти во Македонија, 
преговорите за олеснувања на визниот режим и официјалните средби на претставници на 
македонската дипломатија со претставници на други држави. Значително помалку текстови беа 
посветени на темите „Трансферот на власта“, „Рамковниот договор“ и „Цивилниот сектор“. 

Веста, извештајот и коментарот беа доминатни жанровски структури и анализата немаше 
тешкотии при нивното одредување. Во текстовите се забележуваа оцени и сугестии, особено во 
коментарите („Судниот ден“, 21.11.2006; „Пасоши, молам“). 

Забележани беа оценувачки наслови во кои новинарите ги потенцираат фактите најчесто 
во негативна конотација („Два плус од Брисел“, 9.11.2006), или метафорично („Маврово далеку од 
Шипковица“, 20.11.2006), или, пак, иронични („Две лаги“, 22.11.2006; „Судниот ден“ 21.11.2006; 
„Пасоши, молам“, 13.11.2006). Повеќето од текстовите што ги анализираше мониторингот не беа 
илустрирани (од ретките примери се издвојуваат оние што имаа и подбивна нота: на 
фотографијата е полицаец со едната нога на сандаче за чистење чевли пред еден од уличните 
чистачи, „Конечно закон за полицијата“, 31.10.2006). 

Во анализираниот период опадна користењето неофицијални извори, со исклучок на 
текстовите кои припаѓаат на жанровската структура коментар, во кои не се наведуваат никакви 
извори туку се коментира нешто за кое авторите претпоставуваат дека читателот веќе го знае. 

Преферирање на некоја од страните во настаните не беше забележано. Помалото или 
поголемото присуство на одредени актери беше во логичен сооднос со настаните за кои се 
пишуваше (на пример, во текстовите за средбите на нашите дипломати со странски 
претставници, поприсутни актери беа официјалните владини лица). Во однос на позитивното или 
негативното вреднување на актерите, иако суптилен, сепак беше присутен негативниот однос 
спрема дел од претставниците на албанскиот блок партии („На средбата во Маврово не се појави 
Али Ахмети зашто „имал слободен ден“, Арбен Џафери ’без особена причина’“, фичер во 
текстот „Маврово далеку од Шипковица“, 20.11.2006). 

Освен во редакциските коментари, каде што беше забележано вреднување на настаните и 
актерите без и пред да се наведат неопхоните факти, останатите текстови главно се задржуваа на 
пласирање информации кои беа одраз на случувањата за кои се известува. 
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ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО МЕДИУМИ ЗА АНАЛИЗИРАН ПЕРИОД 

За период: 30 октомври – 25 ноември 2006 

 

 
Медиум 

 
 
 

Тема 
А1 Шпиц  Вечер 

 
Време  

 
Дневник 

 
Канал 5 

 
МТВ 1 

 

МТВ 2 
на 

албански 

 
Сител 

 
Телма 

 
Утрински 
весник 

 
Факти 

 
Вкупно  

(по 
тема) 

1. Односите со ЕУ 53 5 42 135 81 65 2 19 0 55 171 26 654 

2. Рамковниот договор  25 39 35 35 68 28 39 18 41 18 72 45 463 

3.  Трансферот на 
власта  22 10 5 26 21 7 6 2 8 2 27 13 149 

4. Цивилниот сектор 0 0 2 5 1 3 0 0 0 1 0 0 12 

Вкупно (по медиум) 100 54 84 201 171 103 47 39 49 76 270 84 1278 


