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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 2 до 29 октомври 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. Трансферот на власта (по парламентарните избори 2006) 

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

3. Рамковниот договор 

4. Цивилниот сектор 

Во овој период беа анализирани 1214 објавени материјали: текстови, илустрации, стрипови 
и карикатури, прилози во централните дневно-информативни емисии кои се однесуваат на 
посочените тематски области. 

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

2.1. ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ 

● Владата на ВМРО-ДПМНЕ и коалициските партнери и во овој период не успеа да го 
стабилизира својот медиумски имиџ, а уште помалку да ја зголеми популарноста во медиумите. 
Имиџот на Владата најмногу трпи поради раширената убеденост на медиумите дека „во 
Македонија има политичка криза“, поради која странските политичари и дипломати „се 
загрижени, и укажуваат на Владата за таквата состојба и се обидуваат да посредуваат за нејзино 
надминување“. 

 
● Според начинот на кој медиумите ги перципираат и интерпретираат владините 

активности и потези, се чини дека Владата перманентно излегува од една и влегува во друга 
комплицирана ситуација. Збирната сума од неповолните оцени за неколкуте владини активности 
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во овој период, ја оформуваа квалификацијата „Владата има проблем со демократскиот 
капацитет“ (формулација која почесто се среќаваше во медиумите кај кои критиката е 
позастапена, но не беше исклучена и во медиуми во кои се одобруваат и промовираат некои 
владини политики [како што е опишано во наредните четири точки]). 

 
● Интервенцијата во автономијата на Тетовскиот универзитет, но и тактизирањето 

(одолговлекувањето) на министерот за образование, Сулејман Рушити, да ги соопшти причините 
за смената на Ректорот, му нанесе штета на угледот на Владата бидејќи критиките ги преплавија 
насловните страници на весниците, но и најавите во телевизиските вести: „интервенција на 
Владата во универзитетските работи – политички упад во автономијата на Универзитетот“. 
Подоцнежните објаснувања за божемен криминал на универзитетот, го ублажија, но не го 
елиминираа негативниот ефект од масовната критика. 

 
● Вмешувањето на премиерот Никола Груевски во т.н. „лидерска битка“ во СДСМ, му 

донесе повеќе негативни отколку позитивни поени („Вмешување на Премиерот“ е синтагма која 
најчесто ја употребуваа медиумите). Вистинско промашување, според медиумите, беше 
направено со владиниот напад на Радмила Шеќеринска, во деновите непосредно пред нејзиниот 
избор за лидер на опозициската СДСМ (Владата лансираше афера според која Шеќеринска, во 
својство на вицепремиер за евроинтеграции во претходната влада, божем злоупотребила 
средства донирани од ЕУ). Владиниот углед претрпе посебна штета кога нападот „всушност ја 
промаши целта, па наместо аферата да ја погоди Шеќеринска, ги погоди донаторите“ (и ја 
предизвика нивната негативна реакција и демант на тврдењата за злоупотреба). 

 
● И со избувнувањето на „случајот ’Транспарентност’“, според медиумите, Владата 

„прокнижи“ негативни поени за својот демократски имиџ. Вмешувањето на министерот за 
финансии, Трајко Славевски, во „случајот ’Транспарентност’“, беше окарактеризирано како 
„вмешување на Владата во цивилниот сектор“ (како што е опишано подолу во овој текст во 
поглавјето 2.2. Коментар за односот на медиумите кон темите, во точката Цивилниот 
сектор). 

 
● Сериозната и тешка критика за „демократскиот капацитет“ на Владата, од страна на 

медиумите, може да се сублимира вака: а) „Владата нема намера суштински да се придржува 
кон Бадентеровиот принцип, туку е насочена кон изнаоѓање начини како да се изманипулира 
Бадентеровото мнозинство, па така, Владата како фактор кој, како што ја води политиката, 
неминовно ќе генерира криза во Македонија, токму заради непочитување на договорените 
правила за меѓуетничкиот соживот“; б) „жесток политички реваншизам, кој влегува во 
драматична и опасна фаза; криењето на проблемите под тепих е стратегија на немоќ: 
Одредени ресори битни за безбедноста во државата премолчано го лимитираат своето 
дејствување и надлежности и го оставаат коалицискиот партнер (се мисли на Мендух Тачи и 
ДПА) да ја ’пополнува’ таа празнина - параинстутиционален систем на владеење; прикриен 
обид за коалициски мир со вонинституционално ’водење’ на земјата, преку индивидуални и 
партиски параинституции“ (како што е опишано подолу во овој текст во поглавјето 2.2. 
Коментар за односот на медиумите кон темите, во точките Рамковниот договор и 
Трансферот на власта). 

 
● Преземајќи врз себе дел од медиумската критика, ДУИ и направи „услуга“ на Владата, 

„пресекувајќи“ го трендот на прогресивното растење на медиумската критика која до тој момент 
се концентрираше главно врз работата на Владата. Имено, ДУИ со своето нетипично поведение 
во Собранието, за време на парламентарната дебата за Законот за полиција, предизвика голем 
број критики во медиумите. За пренасочувањето на вниманието на медиумите – од власта кон 
други субјекти – придонесе и забележливата заемна нетрпеливост (но и судир) меѓу партиите на 
македонските Албанци, ДПА и ДУИ. Со овие две мега-теми, како и со реактуелизираната и 
повторно лансираната афера „Големо уво“, власта успеа да ја намали количината, но не и 
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силниот тон на жестоката медиумска критика, наменета за владините потези и активности во 
овој период. 

 
● Поголемиот дел од медиумите на македонски јазик, „дијалогот со сите субјекти и 

особено со опозицијата за важни прашања“ на ВМРО-ДПМНЕ, го толкуваат само како 
„комуникација со тие субјекти“, и помалку, или воопшто не се склони да ја прифатат 
интерпретацијата на ДУИ дека повикот за дијалог, всушност, значи „постигнување консензус 
меѓу политичките субјекти за важните прашања“.  

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 

Трансферот на власта 
Актуелизирајќи ја и одново лансирајќи ја т.н. афера „Големо уво“1, власта (преку 

коалицискиот партнер Тито Петковски) успеа, за момент, да предизвика ефект на ублажување, 
дисперзирање и дефокусирање на медиумската критика – пренасочување од власта кон повеќе 
други субјекти. За споделувањето на општата медиумска критика меѓу повеќе субјекти, која 
дотогаш во најголем дел се концентрираше врз работењето на Владата, придонесе и нетипичното 
однесување на ДУИ во Собранието во врска со Законот за полиција. Ефектот „намалување на 
количината критика за Владата“ беше подзасилен и со тоа што неколку медиуми нагласено 
известуваа за состојбите во опозициската СДСМ (ТВ „А1“, ТВ „Сител“, „Вечер“). 

Но со намалувањето на критиката, не се намали острината на тонот, сериозноста, 
загриженоста и драматичноста со која се известуваше за „политичката криза во земјава“, што 
според интерпретацијата на медиумите, „интензивно и прогресивно настапува по формирањето и 
дејствувањето на новата влада“. 

Иако опозициската ДУИ предничи, од медиумска критика не е поштедена ниту владината 
ДПА, која е критикувана дури и во медиуми кои инаку и се наколнети на власта и кои ги 
промовираат и афирмираат владините политики и потези. 

Дел од медиумите се ограничуваа на претежно информативно претставување на 
конфузните состојби на Тетовскиот универзитет, по интервенцијата на министерот за 
образование, Сулејман Рушити. Дел од медиумите, интервенцијата на министерот ја 
интерпретираа како „непримерен политички упад во универзалната автономија на 
универзитетите“. Медиумите неколкупати се колебаа околу демократскиот капацитет и 
транспарентноста на Владата токму поради однесувањето на министерот Рушити (министерот 
неколкупати закажуваше и откажуваше прес-конференции на кои требаше да и ја објасни на 
јавноста владината интервенција во универзитетските работи).  

Анализата забележува дека во медиумите се наметнува сликата за слабиот демократски 
капацитет на власта, за кој пак, меѓу другото, придонесува и лошиот имиџ на коалицискиот 
партнер ДПА. За таквата слабост сведочи (освен обилните критики во другите медиуми) и една 
мошне впечатлива критика пласирана во „Дневник“. Имено, во аналитичкиот коментар 
„Подземна Република“ од 23.10.2006, авторот забележува „опасни трендови кои ја зафаќаат 
Македонија“, т.е. „жесток политички реваншизам кој влегува во опасна драматична фаза“. 
Највпечатливо и едновремено најзагрижувачко во написот е „параинституционалниот систем 
на владеење“ којшто коментаторот го опишува на следниов начин: „тоа во практика значи дека 

                                                 
1 Аферата „Големо уво“ е случај на масовно прислушување граѓани, политичари, дипломати, интелектуалци, 
бизнисмени и новинари, што беше организирано и се случи во претходниот мандат на владата на ВМРО- 
ДПМНЕ (од 1998 до 2002 година). Случајот во јавноста го изнесе тогашниот опозициски лидер на СДСМ, 
Бранко Црвенковски. 
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Мендух Тачи, на пример, е ’министер за Тетово’ и со таа непишана, но во практиката реална 
функција, покрива дел од надлежностите на ресорните внатрешни работи, правда, 
економија...“ 

Констатациите за „опасните трендови на жестокиот политички реваншизам кој влегува во 
опасна драматична фаза“ забележани од „Дневник“, освен што, помалку или повеќе, се 
повторуваат - тие се надополнети и доразвиени и во неколку други медиуми (ТВ „Канал 5“: 
„Груевски не се согласува со анализите дека Македонија е пред политичка дестабилизација. На 
теренот, во Тетово, битка за партиска превласт; ...Убиството на Иса Лека во Тетово, 
тензијата од Парламентот ја пренесе на теренот“ - генерална најава на вестите, воведна 
најава на прилог, 21.10.2006; „По ИВЗ, раката на ДПА го стаса и Тетовскиот универзитет“ - 
09.10.2006; „Факти“: „Се гази автономијата на ДУТ“, 10/11.10.2006; „Скандалот во ДУТ“, 
14.10.2006; „Време“: „Зошто работава не ми мириса на добро“ - 07.10.2006, коментаторот 
изразува песимизам во врска со можноста работите да тргнат на подобро поради „грешките во 
чекори“ на „овие новиве“, занимавањето „со туѓи, а не со свои работи“, избрзаното реагирање 
„кога не треба“...; ТВ „Телма“: „Наместо ресорниот министер Рушити... одговара премиерот 
Груевски“ - 11.10.2006; „Шпиц“: „Криминалците од Тетовскиот универзитет се политичари?“ 
- стр. 6, 23.10.2006; „Утрински весник“: „Заслужните партиски војници, кои не успеаја да 
станат дел од законодавната или од извршната власт, полека, но сигурно ги заземаат 
атрактивните позиции во државните институции“; „Власта ги удомува заслужните членови“; 
„Партиите од власта си ги удомуваат кадрите“ - 06.10.2006). 

Анализата забележа дека „Факти“ и во „случајот Рушити“ (т.е. „случајот Тетовски 
универзитет“) беше впечатливо „тивок“. „Факти“, весникот кој инаку традиционално зазема став 
околу важните прашања за Албанците, во овој период, речиси тотално ги исклучи редакциските 
ставови (коментари, воведници). Затоа, пак, „експресно“ обезбеди интервју со новиот в.д. ректор 
Сади Беџети (но не и со сменетиот Неџбедин Беадини, поради неможноста да стапи во контакт 
со него – како што објаснува весникот). Од друга страна, пак, анализата забележа дека Сади 
Беџети, новоназначениот ректор, го „немаше“ во вестите на „МТВ 2“. 

Од неколкуте потези на Владата со кои беа поништени или коригирани некои одлуки на 
старата власт, најмногу внимание привлекоа поништувањето на договорот со српскиот холдинг 
„Делта“ и поништувањето на тендерот за ТЕЦ „Неготино“, на кој беше избран австрискиот ЕВН. 
Главна карактеристика на односот на медиумите кон владините потези во овие настани, во 
најдобриот случај за Владата е медиумскиот скептицизам, а во најлошиот - критиката. 
Одобрувањето или пофалбата речиси се исклучени. 

На Владата не и е од полза (не и го поправа лошиот имиџ) тоа што медиумите често, многу 
често, се повикуваат на неидентификувани извори, изнесуваат симплифицирани констатации 
често пред или без да се изнесат неопходните факти за пласираната критиката во презентираната 
фабула, за недоволно аргументираните „констатирани кризни, критични, драматични и опасни 
состојби...“ 

Иако, весникот „Вечер“ и ТВ „Сител“2 со голем ентузијазам и амбиција позитивно ги 
експонираа потезите на Владата, претставувајќи ја нејзината политика како нова, перспективна и 
успешна, сепак не можеа да им парираат на тонот и острината на обилните и масовни критики 
пласирани во останатите медиуми. 

„Вечер“, ТВ „Сител“ и ТВ „А1“, повеќе од сите други медиуми, приоритет им дадоа на 
случувањата во СДСМ. Општ впечаток е дека „А1“ го задржува критичкиот однос кон речиси 
сите политички субјекти. Но постојат разлики во острината, интензитетот и отвореноста на 
критиките, така што во овој период фокусот на критиката интензивно и засилено беше насочен 

                                                 
2 Инаку, за разлика од цитираните ставови на останатите медиуми за случајот „Тетовскиот универзитет“, ТВ 
„Сител“ се вклучи во полемиката сугерирајќи дека „Министерот Рушити има законско право да укаже на 
незаконитостите во сите образовни институции во земјава, дури и привремено да ја запре нивната работа“ - 
12.10.2006. 
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кон претседателот Црвенковски, додека жестината на критиката на „Вечер“ се концентрираше 
врз личноста, политиката и поведението на експремиерот, Владо Бучковски. 

 
Македонија и ЕУ 
Повеќето медиуми со внимание го следат забележливото форсирање на прогерманското 

ориентирање на владината политика, водена од премиерот Никола Груевски и неговите 
најблиски политички соработници. 

Постои извесно медиумско колебање во давањето мислења и оцени околу ползата за 
Македонија од таквото акцентирано и приоритетно (пре)насочување на македонската 
надворешна политика. 

Медиумските размислувања и коментари во врска со ориентирањето во меѓународните 
односи, а во контекст на евроинтеграциите, неизбежно се засноваат на хрватското искуство. 
Меѓутоа, констатациите до кои стигнуваат медиумите многу се разликуваат: едните сметаат дека 
Хрватска извлекла полза од интензивното и потесно свртување кон Германија, други, пак, дека 
напредокот во приближувањето кон ЕУ се должи на хрватското балансирано ориентирање и кон 
Германија и кон САД.3 

Освен „Вечер“ и ТВ „Сител“, во кои продолжува континуираната некритична, 
беспоговорна и безусловна поддршка за сите активности на Владата, видливо одобрување на 
прогерманската ориентација пласира и ТВ „А1“ (иако медиумот забележува дека претходната 
Влада „еднакво ја форсираше и Америка, правејќи баланс на моќта“4). Иако е мошне „потивок“ 
и тоа го прави посуптилно, во оваа група на „одобрувачи на владината ориентација“ се 
позиционира и „Дневник“, со таа разлика што критиката за тековната владина политика 
(прекинат дијалог со опозицијата, политичка интервенција во автономноста на Тетовскиот 
универзитет) најчесто му ја препушта на „анонимниот дипломат“5 во ЕУ. 

Медиумите кои ретко или никогаш не ја пропуштаат можноста да искритикуваат некои од 
владините потези, едновремено се и најпесимистични прогнозери во врска со ефектите од 
долгорочните политики: евроинтеграциската политика на актуелната влада ја оценуваат како 
осудена на пораз. 

Некои ја акцентираа и експонираа, некои ја пренесоа и само кратко ја коментираа, но 
речиси сите медиуми ја објавија анализата на „Економист“ со изразен „скептицизам“ околу 
успешноста на среднорочните перспективи на Македонија, на општ план. Највпечатлив наслов 
објави ТВ „Канал 5“: „Македонија на работ на политички земјотрес. Дипломатите се 
загрижени – анализа на ’Економист’“ (20.10.2006, прилог и генерална најава). 

Тоа што Владата (премиерот Груевски) се откажа и не побара датум за почеток на 
преговорите за членство на Македонија во ЕУ, предизвика куса, но „бурна“ и негативна реакција 
на повеќето медиуми: 

„Груевски на општо изненадување на домашната јавност и на евродипломатите, во 
Брисел се определи да не бара датум за старт на преговорите, што од аспект на интересите 
на државата, на нацијата и на граѓаните е несфатливо и неприфатливо“; „Нашето 
раководство има толку многу разбирање за европските внатрешни проблеми, што се добива 
впечаток дека сме подготвени да се откажеме од нашето членство во ЕУ само за да и 
помогнеме на Европа да си ги реши проблемите...“; „Вагонот на Македонија стои на перонот во 
Скопје и којзнае кога ќе биде прикачен за возот за ЕУ“; „Критиките дека лесно се откажаа од 
брзо добивање датум за почеток на преговори за членство во ЕУ ја сменија реториката на 
                                                 
3 Забележувајќи го експонираното свртување кон Германија, „впечатокот дека Груевски за прв сојузник ја избра 
Германија“, повеќето медиуми „ги броеја“ „германските стипендисти во кабинетот на Груевски“, „потоа советниците од 
германското говорно подрачје (Тео Вајгел и Ерхард Бусек)“, па „приемот кај Меркел, што беше прва билатерална 
странска посета на премиерот“... 
4 Градењето блиски односи со Германија, во „А1“ се оценети позитивно и во поглед на политичките и во поглед на 
економските ефекти од нив. Едновремено, позитивните оцени за Груевски се засилени со компарацијата (и индиректно 
негативните оцени) на политиката на експремиерот Бучковски (18.10.2006) и на претседателот Црвенковски (26.10.2006). 
5 „Дневник“ објавува специјална рубрика „Еврорама“ посветена на евроинтеграциите на Македонија, во која редовно 
објавува непотпишан напис од „анонимен дипломат“ во ЕУ. Во тој текст често се презентирани мислења, оцени и ставови за 
низа важни политички прашања, клучни за просперитетот на националната политика и позиционирањето на Македонија во 
ЕУ. 
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новата влада“ („Утрински весник“, „Владата има проблем со демократскиот капацитет“, 
13.10.2006; „Дневник“, „Последен воз“, 09.10.2006; „Утрински весник“, „Катанец за Европа“, 
09.10.2006“; ТВ „Канал 5”, 02.10.2006, во централен дневник). 

Неколку медиуми на македонски јазик, но и оние на албански јазик, „Факти“ и „МТВ 2“, не 
се впуштија во општата дебата околу тоа дали во македонската надворешнополитичка 
ориентација настапил пресврт по „владиното свртување кон Германија“. 

 
Рамковниот договор 
Главната тема „расправа за Законот за полиција“ се преплетуваше со поттемите 

„Бадентеровиот принцип“ и „Рамковниот договор“, па така, за целосното перципирање на 
фабулата на материјалите, овие теми наизменично упатуваа една кон друга. 

Констатацијата дека начинот на донесувањето на Законот за полиција предизвика 
своевидна политичка криза - е заедничка и потврдена констатација, лансирана во сите 
анализирани медиуми. 

Толкувањата и интерпретациите, пак, на комплексот причини за кризата се различни и 
варираат од медиум до медиум. ВМРО-ДПМНЕ од една страна, и ДУИ од друга, се најчесто 
споменуваните актери во контекс на тој медиумски дискурс: тензии и криза поради Законот за 
полиција. 

Забелешките и сугестиите упатени од авторитетите во меѓународната политика, важните 
политички инстанци во ЕУ, како и на нивните претставници во земјава – дека е потребен 
(недостасува) дијалог меѓу политичките субјекти во македонската политика – исто така, се 
заеднички, единствени и нема разлика меѓу нив. Разлика има во домашните медиумски и 
политички интерпретации за разбирањето на тие пораки. 

Во медиумите во кои генералната политиката на ВМРО-ДПМНЕ, односно владината 
политика кон Охридскиот рамковен договор, ретко или никогаш не се оценува негативно (и 
посебно не како погрешна политика), фокусот се насочува кон интраетничките компликации (во 
албанската заедница) кои настануваат поради судирот меѓу албанските партии ДУИ и ДПА. 
Типичен претставник на таквиот пристап е „Дневник“, кој причината за надворешен повик и 
инсистирање за дијалог меѓу власта и опозицијата „ја бара“ во недостигот од комуникација меѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, од една, и ДУИ и ДПА од друга страна. 

„Дипломатите се загрижени бидејќи нема комуникација помеѓу власта и опозицијата, а 
уште помалку на релација ДПА - ДУИ или ВМРО-ДПМНЕ - СДСМ. Поради тоа тие 
инсистираат на дијалог со кој ќе се приближат ставовите за суштинските прашања...“ 
(„Странците бараат сериозен дијалог“ - „Дневник“, 18.10.2006). 

За истиот проблем поразлично е разбирањето презентирано во „Утрински весник“ и ТВ 
„Канал 5“. Основна претпоставка во толкувањата е дека поради специфичната конституција на 
македонскиот политички модел за уредување меѓуетнички односи (според Охридската спогодба 
[според Уставот]), дијалогот сам по себе првенствено се наложува меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ 
(едновремено неисклучувајќи ги и другите политички субјекти). Уште повеќе, истакнуваат овие 
медиуми, што за тоа има и легитимна основа и причина: ДУИ е мнозински претставник на 
политичките интереси на албанската етничка заедница (освоила повеќе гласови и места во 
парламентот). 

„Не е проблемот во Законот за полиција ниту во било кој друг закон, туку во идеолошката 
матрица која со аспектите на својата тоталитарна, антикомунистичка, антидемократска и 
антиалбанска идеја по дефиниција не е во состојба да ја хармонизира Македонија. Тоа што ни 
се случува е последица на судирот на една нетрансформирана немодернизирана идејна свест со 
деликатната современост на Македонија“ („Деинококус радиодуранс”, „Утрински весник“, 
09.10.2006). 

Забележливо е дека според цитираните изјави на странските политичари и дипломати за 
неопходност од дијалог и поширок консензус, одговорноста за воспоставување дијалог е 
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лоцирана кај Владата, додека, пак, поголемиот дел од медиумите на македонски јазик таа 
одговорност рамномерно ја распределуваат кај сите политички субјекти. 

Анализата забележува дека „Факти“, медиум на албански јазик, значително е „потивок“ во 
промовирањето на аргументите на ДУИ, во споредба со неколку медиуми на македонски јазик 
кои се „погласни“ во презентирањето на ставовите на партијата, во полемиката околу Законот за 
полиција.6  

Однесувањето на ДУИ во политичкиот процес по изборите, употребените методи за 
политички притисок и манифестираната агресивност ја иритираа јавноста. Со нетипичните 
настапи на пратениците во собраниската расправа за Законот, ДУИ ја навлече врз себе општата и 
масовна медиумска критика. Дури и медиумите на албански јазик, помалку или повеќе, го 
критикуваа однесувањето на пратениците на собраниските седници.7 

ДУИ, преземајќи ја медиумската критика врз себе, „и направи услуга“ на ВМРО-ДПМНЕ, 
која, пак, се до проблематичните собраниски седници за Законот, поради политичките потези 
што ги влечеше, беше еден од најкритикуваните субјекти. Поради амбиентот и атмосферата во 
Собранието, дел од општата критика се пренасочи и кон спикерот Љубиша Георгиевски и кон 
Собранието како институција (ТВ „А1“: „Во смирена дебата спикерот прави драмски сцени“ - 
прилог 4, 05.10.2006; ТВ „Канал 5“: „девалвирање на работата на Парламентот како 
институција; загрижува неефикасноста; Спикерот Георгиевски не го загрижува 
неефикасноста. Остава партиите сами да ги слушнат повиците за консензус околу овој закон - 
26.10.2006; „Време“: „собраниски циркус“ - 03.10.2006“; „МТВ 1“: „Драматична слика во 
законодавниот дом“ - 02.10.2006). За „маратонскиот“ долг говор што го одржа, Весна Јаневска 
од ВМРО-НП беше поистоветена со однесувањето на ДУИ и, соодветно на тоа, критикувана. 

Мал и занемарлив публицитет добија најавите од неименувани „владини извори“ дека 
„Владата ќе вработи 6000 Албанци“, односно дека се подготвува да го зголеми буџетот на 
Секторот за спроведување на Рамковниот договор за да се запази правичната застапеност 
(„Време“, 09.10.2006). 

 
Цивилниот сектор 
Како што името на премиерот Груевски се поврза со „лидерската битка“ во СДСМ и 

„владиниот неуспешен обид за компромитација на Шеќеринска“, а имињата на министерот 
Рушити и Мендух Тачи од ДПА со упадот во универзитетстка автономност, така имињата на 
министрите Трајко Славевски, Габриела Коневска и Михајло Маневски се поврзаа со 
турбуленциите во цивилниот сектор („случајот НВО ’Транспарентност’“). 

И со избувнувањето на „случајот ’Транспарентност’“, Владата „прокнижи“ негативи за 
својот демократски имиџ. 

                                                 
6 „Факти“ разгледуваше и преферираше поинакви аспекти: „Во кабинетот на претседателот на државата, 
Бранко Црвенковски, нема ниту еден Албанец вработен кој врши некоја важна работа“, „Црвенковски 
алергичен на Албанци“, 16.10.2006). Според весникот, „иако Црвенковски редовно се претставува како 
бранител и внатрешен гарант на Охридскиот договор, сепак, бројот на двајца Албанци јасно покажува дека 
не се придржува до обврската за пропорционалната застапеност на Албанците“. 

Проблематизирањето на Бадентеровиот принцип на национално ниво (во Собранието), „Факти“ истиот 
проблем го разгледува во контекст на интензивирањето на компликациите на локално ниво, т.е. во 
функционирањето на локалната самоуправа, во Чаир и Струга (обидите во општинскиот совет да се донесе 
статут на општината Струга, при што советниците Македонци бараат тој да се донесе според Бадентеровиот 
принцип; „Бадентер во Советот на Струга“, 09.10.2006). 
7 Дури и медиумите кои вообичаено и најчесто не ја напаѓаат, но поради демонстрирање закани и агресивност, 
поради невешта, неизбалансирана и неурамнотежена политика, сметаат дека ДУИ ќе ја загуби и поддршката од 
меѓународните фактори. „Утрински весник“: „Меѓународната заедница ја губи трпеливоста со 
Демократската унија за интеграција и иако јавните инсистирања за дијалог одат на сметка на Владата, не е 
далеку моментот кога ќе и дадат црвен картон на оваа партија. Ваков политички пресврт се навестува од 
странски дипломатски извори, според кои на сите им е преку глава од однесувањето на оваа партија која не 
сака да ја прифати опозициската улога, па тоа го манифестира преку скандалите во парламентот 
изминатите два дена“, „Дипломатите го губат трпението со ДУИ“ - 04.10.2006. 
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„...Чекор без преседан затоа што се меша во работата на организацијата, која треба да 
врши надзор на работата на Владата (а не обратно)“; „Невладините го осудија мешањето на 
Славевски во ’случајот Транспарентност’“, „Автогол“, „И Владата ќе ја спасува 
’Транспарентност’“ („Време“, „Утрински весник“, „Шпиц“, „Канал 5“). 

Авторите на новинарските прилози оценуваа дека вмешувањето на Трајко Славевски во 
„случајот Транспарентност“, е „вмешување на Владата во цивилниот сектор“. Во крајно 
неповолните случаи за Владата, овој случај е оценет, прво, како упад на владиниот сектор во 
невладиниот, и, второ, дека, всушност, целиот случај е добро осмислена акција на новата влада 
за попречување на дејствувањето на НВО-секторот преку поставување свои луѓе на раководни 
позиции во невладините организации (како и тоа дека „главниот мотив бил задавање удар на 
невладиниот сектор и на антикорупцискиот блок, како и повлекување на ’своите’ партиски 
кадри од цивилниот во владиниот сектор“). 

Меѓутоа, и во овој случај не е занемарливо ниското ниво на медиумскиот 
професионализам. Во настанатиот конфликт, дел од медиумите ја преферираа страната на 
Слаѓана Тасева, дел, пак, страната на Сашо Ордановски (и Ѓунер Исмаил). Мошне лош впечаток 
остава тоа што два медиума, од кои едниот прилично експонирано, всушност беа субјекти во 
конфликтот („Вечер“ и ТВ „Сител“)8. 

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“ 

Најголемиот број од анализираните прилози се посветени на темата „Трансфер на власта“ 
(53), а најмалку (2) на темата „Цивилен сектор“. Трансферот на власта доминира и според 
квалитетот во пристапот кон настаните (поттемите) што се дел од овој комплексен процес. 
Значајно внимание им беше посветено на настаните во СДСМ, кои се разгледувани изолирано 
(како партиски процес) и во корелација со актуелната власт, но и во односите со претседателот 
Црвенковски (прашање на новинар за Владо Бучковски: „После се, јас имам чувство дека 
Груевски повеќе е на Ваша страна и лобира за Вас како лидер одошто луѓето во партијата. 
Има ли некој директен договор на два дена пред конвенцијата? Му ветивте ли некаков 
политички дил на Груевски, доколку вака убаво лобира како денеска за Вие да останете?“ - 
04.10.2006).  

Извештаите со описен карактер се бројно најзастапената жанровска форма. Сепак, нивното 
присуство е засенето од помалубројните, но квалитативно доминантни коментаторски извештаи 
со остри оцени и директни сугестии соопштени во прилогот и/или најавата („Во македонската 

                                                 
8 Весникот „Вечер“ презеде дел од директната одговорност за крајниот исход на овој случај. Видливо е користењето 
манипулативен дискурс во информирањето и следењето сопствени интереси во конфликтот. Весникот објавуваше 
непрофесионално обработени материјали со огромен број професионални недоследности (во нив јасно се отсликува 
заземената страна на уредувачката политика). Случувањата околу „Транспарентност Македонија“ беа пренесувани со јасна 
поддршка на Слаѓана Тасева и со бројни дисквалификации за Сашо Ордановски и Ѓунер Исмаил (04.10.2006, 05.10.2006, 
02.10.2006, антрфиле, 07/8.10.2006, 14/5.10.2006). „Перестројакта“ во невладината „Транспарентност Македонија“ беше 
терминот што ТВ „Сител“ го користеше опишувајќи ја завршницата на состојбите во организацијата. Слаѓана Тасева, како 
извршен директор на организацијата, беше и лично контактирана од страна на новинарите на „Сител“, меѓу другото и со 
интервју во вестите, што е показател за нееднаквото присуство на инволвираните страни во овој т.н. конфликт, коешто пак 
самото по себе го потврдува заклучокот за заземање страна во ситуацијата од страна на ТВ куќата . 
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политичка салата веќе никој не знае што се дотура – дали Груевски го поддржува Бучковски, 
или Претседателот и Премиерот со антипропаганда дејствуваат во поддршка на 
вицепремиерката Шеќеринска во играта за лидерската позиција на СДСМ“ - 05.10.2006; 
20.10.2006; 24.10.2006; 24.10.2006; 03.10.2006; 05.10.2006, 28.10.2006). ТВ „А1“ емитуваше три 
студиски интервјуа (со Владо Бучковски, Радмила Шеќеринска и Љупчо Јордановски) кои 
значајно влијаат врз впечатокот за односот на медиумот кон субјектите - еднаков простор за 
противставените страни (Бучковски и Шеќеринска), но и еднакво критички однос спрема нив 
изразен низ прашања кои содржат директни оцени за соговорниците, како и оцени и сугестии со 
шпекулативен тон.  

Содржината и карактерот на насловите и генералните најави се во корелација со прилозите. 
Мал дел наслови и најави имаат оценувачка/сугестивна конструкција која е во фунција на насо-
чување на вниманието кон одредени моменти содржани во прилогот („Груевски и Ахмети се 
ракуваа со кисели насмевки“ - 18.10.2006; „Шеќеринска нападната. Бучковски се оградува. 
Странците со демант и негодување. Невообичаен тајминг за отворање афера“ - 05.10.2006). 

Изворите најчесто се јасно именувани и цитирани директно (со тон и слика). Исклучок се 
дел прилози во кои се пренесени шпекулации, понекогаш и кога основните информации се поба-
рани и добиени од релевантен извор („Од нејзиниот табор единствен предлог за генерален 
секретар ќе биде Минчев, кој доаѓа директно од Кабинетот на Црвенковски. Судирот на 
раководството брзо се пренесе на локално ниво. Бучковистите не успеваат да го изменат 
наметнатото сценарио. Илинка Митрева, Андреј Петров и Љупчо Јордановски со надгласување 
од многу општински организации се истиснати како предлози за вонредниот конгрес“ - 
28.10.2006; 25.10.2006; 27.10.2006; 28.10.2006). Карактеристични се шпекулациите за состојбите 
во СДСМ и, во тој контекст, за божемните релации меѓу премиерот Груевски и Бучковски, меѓу 
Груевски и Шеќеринска и меѓу Шеќеринска и претседателот Црвенковски.  

Ставот на „А1“ (почесто остро негативен, поретко умерено позитивен) спрема субјектите 
главно зависи од нивната позиција, активност, улога во настанот за кој се известува. Критиките 
се однесуваат на политичката сцена во целина („Во македонската политичка салата веќе никој 
не знае што се дотура...“ - 05.10.2006), на партиите (оцени дека ДУИ прави собраниска „драма“ 
и „циркус“) и на поединци. Премиерот Груевски, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се критикувани 
поради начинот на играње и испреплетување на улогите во лидерската битка во СДСМ („Дали 
борбата во СДСМ стана борба на живот или смрт, во која ВМРО подметнува бомба?“ - 
04.10.2006). Анализата забележува дека во анализираниот период медиумот не е непристрасен и 
не е неутрален. „А1“ има речиси константно негативен однос спрема претседателот 
Црвенковски. Во лидерската битка меѓу Бучковски и Шеќеринска, „А1“ зазеде страна - против 
Црвенковски. Претседателот е критикуван за лошо извршување на функцијата, и на домашен и 
на надворешен план („Конвенцијата на СДСМ за него се чини е најважната во неговата работа 
како државник“ - 06.10.2006; „И додека Премиерот шета по западните престолнини, 
македонскиот претседател е многу почесто во Белград одошто во Брисел или Вашингтон“ - 
26.10.2006). Иако редакцијата настапува умерено и претпазливо, сепак е видлива позитивната 
наклонетост кон ориентирањето на премиерот Груевски спрема Германија („...Хируршки 
прецизна шема за лобирање за германски инвестиции “ - 18.10.2006). 

Дел од фактите „А1“ ги презентира со вреднување чиј интензитет зависи од конкретните 
настани. Исклучок претставува секогаш остриот и критички однос спрема претседателот 
Црвенковски. 

ТВ „КАНАЛ 5“ 

Фокусот на ТВ „Канал 5“ е концентриран врз критиката на новата власт, особено во 
прилозите емитувани на темата „Рамковен договор“, во кои се кристализира сликата за 
неуспешна и неефикасна работа на Парламентот како институција (18.10.2006). Темата „Цивилен 
сектор“ предизвика специфичен интерес кај овој медиум. Темата се забележува во фреквентното 
присуството во сите генерални најави на вестите, иако во однос на останатите теми за неа беа 
емитувани најмалку прилози. 
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Во овој период извештајот беше најзастапениот жанр. Но, тој честопати се комбинира со 
коментар, па добива оценувачки карактер (20.10.2006). 

Генералните и воведните најави се искористени за толкување и вреднување на настанот, 
без притоа да се изнесат неопходните факти за него (12.10.2006; 21.10.2006).  

За пласираните информации овој медиум главно користи прецизно идентификувани 
извори. Сепак, присутни се и конструкти од типот: „експертите“, „влијателни аналитичари“, 
„според нашите информации“ и слично на тоа, кои пак најчесто се во контекст на поткрепа на 
изнесените оцени од страна на авторите на прилозите. 

Забележлив е отворен критички однос насочен кон новата влада. Посебно негативно е 
вреднувана улогата на министерот за образование, Сулејман Рушити, во разрешувањето на 
ректорот на Тетовскиот универзитет (20.10.2006). Анализата забележа и извесни примери на 
креирани конструкции преку комбинација на илустрација со коментар на авторот (снимка на 
министерот за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, како грицка и си ги чисти ноктите, 
проследена со коментар - 17.10.2006). Забележлив е континуираниот позитивен однос на овој 
медиум спрема претставниците на дипломатскиот кор (17.10.2006). 

„Канал 5“ зазема неутрален однос кон фактите без нивно дополнително толкување. Сепак, 
продолжува трендот тие да бидат изоставени во најавите во кои се изнесуваат авторски 
констатации со шпекулативен тон. 

„МТВ 1“ 

Прашањата поврзани за Рамковниот договор, поточно Законот за полиција, беа 
најзастапена тема во овој медиум. 

При анализирањето на прилозите немаше тешкотии во одредувањето на жанровската 
структура, а извештајот беше најзастапениот жанр. Во пакетот прилози кои известуваа за 
собраниските расправи околу новиот Закон за полиција, „МТВ 1“ ги оценуваше седниците како 
„маратонски“ (27.10.2006), а дискусиите на некои од актерите „ги собори сите рекорди во 
најновата транзициска парламентарна практика во Македонја“ (28.10.2006 ). 

Најавите на прилозите претставуваа резиме на она што следува во прилозите, кои пак беа 
придружувани со технички уредно сработени и соодветни визуелни елементи. 

Изворите на информациите беа недвосмислени и јасни за одредување. 
Најзастапени актери беа претставниците на актуелната власт, поточно премиерот Никола 

Груевски. Изјавите на актерите почесто беа прекажувани од страна на новинарите, а само во 
одредени сегменти беа пуштани со цитат. 

Иако општиот впечаток е дека фактите беа пренесувани онака како што се случиле, 
анализата констатира дека во групата прилози кои ги следеа собраниските расправи за Законот за 
полиција, „МТВ1“ излегуваше со вреднување на манирите на учесниците во дебатите без 
конкретно да посочи имиња („Партиската реторика со тонови во коишто тешко се 
препознаваа заложбите за прецизно почитување на човековите права, но и со очигледни 
партиски калкулации“ - 28.10.2006). 

„МТВ 2“ (ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК) 

„МТВ 2“ – програма на албански јазик, најмногу ги следеше случувањата во процесот на 
трансферот на власта, како и во односите на Македонија со ЕУ. Останатите теми се речиси 
симболично присутни (Рамковниот договор само со три прилога), или се надвор од програмскиот 
интерес на редакцијата (цивилниот сектор). 

Главни и единствени жанрови во кои се сработени прилозите се извештаите, вестите и 
изјавите. 

Насловот, наднасловот, поднасловот и текстот, како и илустрацијата - соодветно и 
балансирано коресподираат меѓусебно. 

Претставниците на партиите, на Владата, како и на меѓународните фактори, беа 
доминантните извори кои ги користеше редакцијата. 
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Нема некој посебно изразен однос спрема актерите (со исклучок на маратонскиот говор на 
Весна Јаневска, претседател на ВМРО-НП, како и спрема претседатетлот на Собраниото, 
Љубиша Георгиевски, за кого се вели дека „го искористи отсуството“ на опозицијата за да ја 
оконча дебатата за Законот за полиција). 

Односот кон фактите е неутрален, освен кога се опишуваа атмосферата и амбиентот од 
парламентарната дебата за Законот за полиција. 

ТВ „СИТЕЛ“ 

ТВ „Сител“ им посвети најмногу прилози на евроинтегративните процеси и на Законот за 
полиција.  

Може да се каже дека доминантен жанр во анализираниот период беше извештајот, но не се 
малку и примерите кога немаше чисти жанровски форми поради вметнувањето оцени и 
коментари од страна на новинарите. Ова особено беше случај кај прилозите посветени на 
дискусиите за Законот за полиција и кај оние во кои се известуваше за дипломатските средби на 
актуелниот премиер, Никола Груевски („Тотално непродуктивна дискусија го обележува и 
денешниот собраниски ден... Очекувано, дискутанти речиси без исклучок се народните 
избраници на коалицијата ДУИ и ПДП, со јасна цел да се оддолжи што е можно повеќе, 
евентуално да се одложи целосно донесувањето на законот. Во име на тоа, дискусиите се 
еднолични, честопати се повторуваат, а добар дел од времето поминува и во читање на 
законски одредби“ - 18.10.2006; „...беше пријатно да се види како еден македонски премиер после 
толку години е дочекан на највисоко можно ниво од една од најсилните економски и политички 
држави во светот... третманот што го имаше Никола Груевски кај СРГ ќе биде препорака и 
кај другите држави...“ - 16.10.2006). 

Кај одредени новинари и уредници на дневникот, најавите се обемни и самите по себе 
личат на цел прилог кој дури и жанровски би можеле да го определиме како таков (иако е најава 
за прилог, или пак генерална најава на вестите). Во тие денови, и зависно од настанот кој се 
најавува, анализата констатира бомбастично или драматично навестување на она што следи 
подоцна во прилогот („Законот за полиција, клучен централен проблем околу кој не можат да се 
договорат ДУИ и остатокот од парламентот. ДУИ денес ги надмина рамките на политичкото 
однесување, направи насилство, два пати му го одзема зборот, односно картичката со која 
може да се чуе говорот на Претседателот на Парламентот“ - 3.10.2006). 

Забележани се голем број случаи кога не беа користени никакви извори за информациите, 
или пак се наидуваше на формулациите „неофицијално дознаваме“, „од извори на Сител“, 
„велат нашите извори“, „велат во Европската комисија“ и сл. (5.10.2006). 

Додека премиерот Никола Груевски беше афирмиран, „интегративците“ (се мисли на 
ДУИ, б.н.) добиваа негативни оцени и беа поврзувани со своите поранешни коалициски партнери 
СДСМ, со што често и тие на индиректен начин паѓаа во „немилост“ на редакцијата („За 
реализација на ваквата нивна идеја, нивниот лидер Али Ахмети, според информациите на 
’Сител’, имал консултации со лидерот на СДСМ Владо Бучковски, на кои побарал поддршка од 
социјалдемократите“ - 3.10.2006). 

Информациите за настаните од пакетот прилози посветени на дебатите за Законот за 
полиција беа презентирани со негативно вреднување и интерпретирање, понекогаш пред 
гледачите да имаат можност самите да донесат свој суд за настанот. 

ТВ „ТЕЛМА“ 

Доминантна тема на ТВ „Телма“ беше трансферот на власта, со реалтивно голем број 
прилози, но и со повеќеаспектно третирање на темата. Другите теми речиси беа 
маргинализирани, а впечаток прави и „анемичниот“ пристап кон односите на Македонија со ЕУ. 

Од жанровите најмногу беше застапен извештајот со описен карактер, како и веста и 
изјавите. Прилози со оценувачки карактер имаше многу малку (за смената на ректорот на 
Тетовскиот универзитет и случајот „Транспарентност“). 
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ТВ „Телма“ претежно емитуваше снимки од актуелните настани, а повремено и по потреба 
- и архивски снимки. 

Во прилозите на ТВ „Телма“ секогаш имаше повеќе извори кои најчесто беа именувани, 
особено за трансферот на власта. Во прилозите за односите со ЕУ имаше малку цитирани извори, 
особено во втората половина на октомври. 

Односот спрема актерите е неутрален и непристрасен, освен спрема Сулејман Рушити, 
министер за образование. Нему му се забележува дека молчи за смената на ректорот на 
Тетовскиот универзитет, но и за укинувањето на матурата која ја воведе претходниот министер 
(10.10.2006, 11.10.2006, 23.10.2006). 

ТВ „Телма“ пренесуваше и најчесто не ги коментираше фактите. Во случајот 
„Транспарентност“ оцени дека „нема победник“ и дека „изгубија и Тасева и Ордановски“ 
(6.10.2006). 

3.2. ДНЕВНИ ВЕСНИЦИ 

„ВЕЧЕР“ 

Темата „Трансферот на власта“ се уште го задржува приматот на најзастапена тема.  
Од анализата на тие материјали може да се заклучи дека овој медиум пристрасно 

информира за оваа тема, манипулирајќи со информациите со цел креирање негативно мислење за 
опозицијата и глорификација на новата власт (09.10.2006, 21/22.10.2006). Непринципиелен однос 
спрема политичките субјекти од опозицискиот блок е присутен во речиси сите текстови кои се 
однесуваат на нив (02.10.2006), а во таа насока се и ретроспективните статии во кои се коментира 
и оценува периодот на владеење на минатата власт (09.10.2006). Иако темата „Цивилен сектор“ 
квантитативно е најмалку застапена, таа силно го привлекува вниманието поради 
непрофесионално сработените текстови, со огромен број недоследности во кои јасно се гледа 
заземената страна на медиумот (04.10.2006; 7/8.10.2006). 

Карактерот на текстот зависи од настанот за кој се известува, односно постои селективен 
пристап видлив во статиите посветени на опозицијата. Како по некое правило, таквите текстови 
задолжително содржат негативни авторски оцени и сугестии (16.10.2006). 

Насловите најчесто се сензационалистички конструирани, особено оние на насловните 
страници (09.10.2006). Тие често се користат за изнесување авторски коментари и апроксимации 
за актерите и субјектите („Професорот оволира во фракција“; „СДСМ пред финален распад“ - 
21/2.10.2006), па дури се објавуваат и вулгарни наслови („Курчевито“ - 02.10.2006). 

Голем дел од пласираните информации се базираат на неименувани извори или за нив 
воопшто не се користат извори (25.10.2006; 27.10.2006), со што е зголемен бројот на материјали 
од шпекулативна природа. 

Во овој период кулминира негативниот однос кон СДСМ: отворено се напаѓаат личности 
не само од партијата туку и од невладиниот сектор, кои се доведуваат во некаква претпоставена 
корелација, без притоа да се изнесат аргументи и факти. Видлива е намерата да се наруши 
нивниот углед и угледот на невладините организации (02.10.2006; 16.10.2006). При 
информирањето за случајот „Транспарентност Македонија“ пак, изнесени се бројни лични 
дисквалификации за дел од актерите, како и тенденциозни констатации за нивната улога во овој 
настан (04.10.2006; 05.10.2006; 06.10.2006; 7/8.10.2006). 

Во статиите публикувани во овој период, зголемена е фреквенцијата на непотврдени факти, 
меѓутоа дури и проверените факти базирани на именувани извори, авторите на текстовите често 
ги вреднуваат и толкуваат. 

„ВРЕМЕ“ 

„Трансферот на власта“ е доминантната тема во известувањето на „Време“. Но, иако бројот 
на текстовите посветени на останатите теми е значително помал (Рамковен договор, Македонија 
и ЕУ и Цивилен сектор), општиот впечаток е дека „Време“ и на овие теми им отстапи значаен 
простор. 
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Доминира жанрот извештај, со описен карактер. Дел од прилозите, иако според струк-
турата на основниот текст се извештаи, повеќе би можело да се определат (перципираат) како 
коментаторски извештаи поради нагласениот оценувачки или сугестивен карактер на 
придружните елементи (наслов, најава на насловната страница, илустрација, легенда). 
Редакциските коментари содржат оцени кои се движат од суптилно одобрување до крајно остри, 
директни обвинувања.  

Насловите главно ја резимираат содржината на текстот под нив. Еден дел од нив содржат и 
оцени, сугестии или шпекулации („Се стега обрачот во СДСМ / Ханџиски се посериозен 
кандидат“ - 24.10.2006; „Сдсмовските лидери во војна со писма“ - 07.10.2006; „Професоре, вие 
сте за ДУИ или за ДПА?“ - 10.10.2006). Визуелно доминираат фотографии со описна или 
асоцијативна функција, а повремено се користени фотомонтажи и карикатури (двапати од 
серијата „Еднооки“ од ТВ „А1“; „30 недопирливи: Организираниот криминал во Македонија - 
најдобро организиран“ - 26.10.2006; „30 крупни риби“ - приказ на 30 личности [поголем дел при-
кажани со портретни фотографии на актуелни или поранешни политичари и функционери], 
заедно со аферите во кои се вмешани и нивните обвинувачи [институции, партии, медиуми]). 

Во овој период, значајно место заземаат определен број наменски „спакувани“ материјали - 
описни извештаи, најавени доминантно на насловната страница со оценувачки или сугестивни 
наслови, илустрирани со карикатури или реалистични фотографии кои, ставени во соодветниот 
контекст, добиваат силна асоцијативна, оценувачка функција („30 недопирливи...“ - 26.10.2006; 
„Импичмент за Црвенковски?“ - 12.10.2006).  

Иако весникот „Време“ најчесто се повикува на именувани релевантни извори, одредени 
теми (случувањата во СДСМ, Тетовски универзитет, тендерот за ТЕЦ ’Неготино’) речиси 
целосно се темелат на нејасни извори, дефинирани многу општо и многу неофицијално, поради 
што оставаат впечаток на шпекулации („владини претставници“, „извори во ДУТ“, „високи 
претставници во партијата“, „таборот на Владо Бучковски“, „дознаваме“, „наводно“, 
„неофицијално“, „во кулоарите“, „нашите извори“). 

Една од главните карактеристики на известувањето на „Време“ во овој период е критиката 
насочена кон многу субјекти („Македонски крај на американскиот сон“ - 12.10.2006). Ретките 
суптилни позитивни оцени („Истребување на ѕверките“ - 26.10.2006), речиси се незабележливи 
меѓу големиот број критики во коментарите, во стрипот „Пецко“, во дел од насловите и 
илустрациите. Авторите неколкупати изразија разочарување од состојбите во државата и 
потезите на власта, барајќи и сугерирајќи конкретни активности („5 причини: Зошто работава 
не ми мириса на добро“ - 07.10.2006; „Дела, министри, дела!“ - 23.10.2006; „Автогол“ - 
06.10.2006). „Време“ посочи „30 крупни риби“ за кои наведува најмногу обвинувања за вмеша-
ност во организираниот криминал („30 недопирливи: Организираниот криминал во Македонија - 
најдобро организиран“ - 26.10.2006; „Драг мој организиран криминалу...“ - 17.10.2006). Меѓу 
недопирливите политичари и бизнисмени весникот ги посочува Груевски, Бучковски, Геор-
гиевски, Црвенковски... 

Видлив исклучок од стандардната практика - вреднувањето да следи по презентирањето на 
фактите - е коментарот за божемната улога на претседателот Црвенковски во организираниот 
криминал, во кој авторот не ги соопштува конкретните факти, што пак делува непрофесионално 
со оглед на тежината на изнесените обвинувања. 

„ДНЕВНИК“ 

Најголем број текстови отпаѓаат на темата „Трансфер на власта“, додека пак најмалку 
прилози се објавени во рамки на темата „Цивилен сектор”. Во рамките на темата „Трансфер на 
власта“ главен акцент е ставен на афирмацијата на владините чекори насочени кон подобрување 
на економијата. Едновремено, со афирмативното промовирање на владините активности, 
присуствува остра критика наменета за „несовесното работење на претходната влада“. Кај 
темата „Рамковен договор“ фокусот на вниманието е поместен од значењето на Рамковниот 
договор кон известување за внатреалбанските политички судири кои можат да ескалираат во 
конфликт.  
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Доминантна жанровска форма е извештајот. Коментарите како жанровска форма се 
најчесто застапени кај темата „Македонија и ЕУ“, особено во рубриката „Еврорама“. 
Коментаторските прилози на главниот уредник се ретки, но имаат интензивен ефект врз 
интегративното интерпретирање на останатите, инаку информативни прилози (на пример, таков 
е коментарот „Подземна република“ од 23.10.2006). Во информативните прилози се забележува 
селективно акцентирање на фактите, со цел читателот да стекне позитивен впечаток за 
заложбите на новата влада. 

Карактеристично за „Дневник“ е тоа што информативната структура на прилогот е 
проследена со сугерирачки наслов или наднаслов, впечатлив фичер, употреба на антрфиле, 
употреба на асоцијативна фотографија со сугерирачка легенда или реалистична фотографија со 
сугерирачка легенда. 

Изворите на информациите најчесто се прецизно наведени, почесто цитирани отколку 
парафразирани. Непрецизни извори на информации најчесто се забележуваат кога се известува за 
конфликтни настани кои се тема за која се пишува. На пример, непрецизни извори се среќаваат 
при известување за случајот „Тетовски универзитет“: „дознава Дневник“, „стотина студенти, 
професори и роднини на осомничените“, „се шпекулира“. 

Се уште е присутна позитивна валоризација на владините постапки, особено на потезите на 
премиерот Груевски, со тоа што се повеќе стануваат забележливи новинарски коментари кои 
презентираат и критички однос кон определени владини одлуки. 

Фактите во информативните прилози најчесто се описно презентирани, а поретко се 
случува да бидат интерпретирани со вреднување. 

„УТРИНСКИ ВЕСНИК“ 

Темата „Трансфер на власта“, во овој медиуим бележи примат во однос на другите теми - 
предмет на мониторингот. Прилозите главно се однесуваат на кадровската политика на новата 
влада, односите на Владата и Претседателот, улогата на претседателот Црвенковски во однос на 
СДСМ, случајот со вратените амбасадори, како и владеењето на новиот премиер. Фокусот на 
вниманието (и критиката) на „Утрински весник“ се насочени кон владината евроинтеграциска 
политика, како и кон владиниот однос кон Рамковниот договор. 

Извештајот е доминантна жанровска структура, со тоа што често добива форма на 
коментаторски извештај. Коментарите на уредниците едновремено се и коментари и анализи на 
општествените случувања. Во зависност од стилот на авторот, тие се движат во континуум од 
„поетско оцрнување“ на власта до критичко-аналитички осврт на повлечените владини чекори. 
Најчесто овие коментаторски прилози имаат карактер на „прозорец“ низ кој треба да се гледаат 
случувањата во Македонија. 

Насловите на коментаторските прилози често имаат драматичен, но и сугестивен, 
асоцијативен карактер („Смртта на свињата“, 23.10.2006; „Магијата на црната дупка“, 
24.10.2006; „Чекајќи го доаѓањето на Христос“, 17.10.2006; „Крокодилот Кристофер“, 
23.10.2006; „Слепи при очи“, 16.10.2006). Понекогаш текстовите со вакви или слични наслови 
сугерираат „несреќен исход од владеењето на ВМРО-ДПМНЕ“, или пак заземаат страна во 
коментирањето настани со конфликтен карактер (види опис подолу во претпоследниот пасус). 

Актуелните настани кои се атрактивни често се насловени со двојни наслови или 
наднаслови. Прилозите често се проследени со фичери и реалистични фотографии, кои пак имаат 
легенда која ја содржи поентата на прилогот. При известување за официјални посети и актуелни 
политички настани, „Утрински весник“ користи фотографии кои доминираат во однос на текстот 
(на пример, посетата на премиерот Груевски на Германија). 

Покрај прецизно наведените извори на информации, се среќаваат и непрецизни извори, 
најчесто во прилозите кои имаат карактер на коменататорски извештај. Едновремената употреба 
на прецизни и непрецизни извори се среќава во коментаторските извештаи кои известуваат 
главно за актуелни конфликтни настани („На Тетовскиот универзитет се разрешува, а сите 
молчат“ - 27.10.2006; извори: „извори на ’Утрински весник’“; „Познавачите на состојбите на 
Тетовскиот универзитет“). 
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Особено негативна критика весникот упати до претседателот Црвенковски и премиерот 
Груевски. Поранешниот лидер на СДСМ и премиер, Владо Бучковски, е земен во новинарска 
„закрила“ и претставен „како жртвено јагне“ на Црвенковски („Крокодилот Кристофер“, 
23.10.2006; „Слепи при очи“, 16.10.2006; „Смртта на свињата“, 23.10.2006).  

Коментаторските извештаи најчесто се проследени со презентација на факти и нивна 
истовремена интерпретација и вреднување. 

„ФАКТИ“ 

Трансферот на власта и односите со ЕУ, се две теми на кои весникот „Факти“ им посвети 
најмногу внимание. Во овој период трансферот на власта беше следен со посебно внимание 
поради проблемите околу донесувањето на Законот за полиција, како и поради случувањата на 
Тетовскиот универзитет (ДУТ). 

 Доминираат жанровите вест и извештај, а во овој период беа презентирани и неколку 
интервјуа (со Сади Беџети, в.д. ректор на ДУТ, градоначалникот Рамиз Мерко). Се чувстува 
извесна пасивност на весникот по отстранувањето на досега вообичаените коментари што се 
објавуваа на третата страница. 

Насловните делови на текстовите во голема мера претставуваат сублимат на содржината на 
кажаното во текстот. Меѓутоа, се забележува дека покрај многуте наслови кои се со неутрален 
карактер, се објавуваат и такви кои на индиректен начин содржат коментар за одредени состојби. 
Во овој период, таквите наслови најмногу се однесуваат на случувањата во Државниот 
универзитет во Тетово („Се гази автономијата на ДУТ“ - 10/11.10.2006), кои кореспондираат со 
некои од изјавите на цитираните актери. Сепак, на извесен начин, весникот им дава предност на 
аргументите за „загрозеноста на автономијата“. Во групата на таков тип наслови спаѓа и 
„Црвенковски алергичен на Албанци“ од 16.10.2006 (весникот пишува за малиот број Албанци во 
кабинетот на претседателот на државата). 

Изворите на „Факти“ главно се именувани, а во ретки слуачи се користат и неименувани, 
од типот „партиски извори“. Сепак, не е забележана употреба на манипулативен дискурс. 

Во овој период, со некои исклучоци, „Факти“ манифестира главно неутрален однос спрема 
актерите за кои пишува. Особено во случајот со смената на ректорот на Државниот универзитет 
во Тетово се гледа намерата на весникот да ги пренесе аргументите и фактите на сите 
инволвирани страни. Отворени критики весникот упатува кон претседателот на државата, поради 
малиот број Албанци во неговиот кабинет („Црвенковски алергичен на Албанци“). 

Исклучок од претежно неутралниот однос кон фактите се случаите кога весникот пласира 
свое мислење за одередени ситуации и настани: а) за смената на ректорот на Тетовскиот 
универзитет, б) кога искажува загриженост за иницијативата на македонските советници во 
општинскиот совет на Струга (иницијативата за покренување постапка за оценување на 
уставноста на новиот статут на општината), в) критиката за претседателот Црвенковски поради 
незастапеноста на Албанците во неговиот кабинет. 

„ШПИЦ“ 

Четирите теми, предмет на анализа во овој мониторинг, беа третирани во релативно мал 
број новинарски материјали. 

Според жанровската структура на текстовите, доминираа веста, извештајот и коментарот. 
Иако голем дел од текстовите имаа информативен карактер, се издвојуваа и извесен број 
примери во кои редакцијата истапи со свои оцени за одредни настани и актери. Во тој контекст, 
видлива е критиката на „Шпиц“ за однесувањето на ДУИ во собраниската расправа за Законот за 
полиција. 

Во октомври, основна карактеристика на текстовите се „неформалното“ формулирање на 
нивните наслови („Раскрчмени управните одбори“, 21.10.2006; „Груевски против ’Рамковна’ 
средба“, 4.10.2006; „Во ’Транспарентност’ долета ’олеснувач’“, 5.10.2006; „Парламентот 
врие“, 4.10.2006). Поретко се употребува илустративен материјал, а кога е присутен, тој е 
соодветен на текстуалните единици што ги придружува.  
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За употребените извори на информации, „Шпиц“ се определи за следните формулации: 
„извори од ДУИ“, „извори од Кабинетот на претседателот Црвенковски“, „неименуваниот 
хрватски дипломат за ’Вечерњи лист’“ (2.10.2006), „неидентификуваните извори“ (5.10.2006), 
„познавачите на работата на ’Транспарентност’“ (5.10.2006), како и „непотврдените 
информации до кои дојде Шпиц“ (5.10.2006). 

ДУИ беше еден од најзастапените актери во овој период, и во контекст на ситуациите за 
кои известува, „Шпиц“ ги оценуваше и опишуваше актерите (одредени членови од партијата): 
„...човекот што во 2001 година ги затвори вентилите на липковската брана, и вчера се покажа 
како експерт за сето она што е поврзано со вода“ - 4.10.2005; „Дураку му ја одзеде чашата вода 
на спикерот“. Повторно во корелација со ДУИ, беше оценувано и однесувањето на актуелниот 
премиер, Никола Груевски, на средбата со лидерот на ДУИ, Али Ахмети („По двочасовната 
дебата, Груевски прв го напушти собирот, но вешто одбегна и на заминување да се ракува со 
Ахмети“, „Лидерите на брашно“ - 19.10.2006). 

Фактите во текстовите беа презентирани онака како што се случиле, иако напати тоа беше 
придружено со дополнителни интерпретации („Маратонската седница за Законот за полиција 
вчера по барање на ДУИ беше прекината... затоа што побараа од собранискиот спикер да 
присуствуваат на погребот на убиениот внук на градоначалникот на Тетово...“; „Погребот на 
Лика ја запре собраниската дебата“ - 21.10.2006). 
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ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО МЕДИУМИ ЗА АНАЛИЗИРАН ПЕРИОД 

За период: 2 – 29 октомври 2006 
 

 
Медиум 

 
 
 

Тема 
А1 Шпиц  Вечер 

 
Време  

 
Дневник 

 
Канал 5 

 
МТВ 1 

 

 
МТВ 2 

(албански)

 
Сител 

 
Телма 

 
Утрински 
весник 

 
Факти 

 
Вкупно 

(по 
тема) 

1. Трансферот на 
власта  53 13 52 144 92 58 16 32 9 64 150 35 718 

2. Односите со ЕУ 16 11 20 35 50 13 19 17 14 8 30 18 251 

3. Рамковниот договор  15 13 10 27 15 14 20 3 14 1 27 5 164 

4. Цивилниот сектор 2 8 8 14 8 8 6 0 5 6 14 2 81 

Вкупно (по медиум) 86 45 90 220 165 93 61 52 42 79 221 60 1214


