
  
 

 

 

Мониторинг на медиумите во Република Македонија 2005/2006 
 
 

Уредник: м-р Горан Стојковски 
 
 

Автори на анализите: Билјана Михајловска, Даут Даути, Искра Паскалова, м-р Маријана Марковиќ  
Набљудувачи: Александар Стевановски, Анета Нечак, Ангела Кузманова, Васил Ашталкоски, Елена 

Славковска, Едмонд Сотир, Ирена Христов, Кристина Трајкова, Нагип Шаља, Султана Чулева, Тина Гирова 
 
 

НВО Инфоцентар: Градски ѕид, блок 8, 1000 Скопје; тел/факс: (02) 3233 560; 3216 690 
 contact@nvoinfocentar.org.mk; info@nvoinfocentar.org.mk 
 www.nvoinfocentar.org.mk 
 
 

Network Media Program Budapest 

 
 
 
 

Број 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕДИУМСКО ОГЛЕДАЛО 
 

септември 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електронската верзија на извештајот ќе ја најдете на www.nvoinfocentar.org.mk 



 

 
Мониторинг на медиумите во Република Македонија 2 
НВО Инфоцентар, септември 2005  

 
 
СОДРЖИНА 
 

1. Вовед 3 

2. Односот на медиумите кон општествено-политичките настани и начинот 
на информирање 3 

2.1. Општи заклучоци 3 
2.1.1 Споредбени податоци за следењето на општествено-политичките теми 4 

2.2. Коментар за односот на медиумите кон темите 5 

3. Специфичности 9 

3.1. Телевизиски станици 9 

ТВ „А1“ 9 

ТВ „Канал 5“ 10 

„МТВ 1“ 10 

„МТВ 2“ (Програма на албански јазик) 11 

ТВ „Сител“ 11 

ТВ „Телма“ 12 

3.2. Дневни весници 12 

„Вест“ 12 

„Вечер“ 12 

„Време“ 13 

„Дневник“ 14 

„Утрински весник“ 15 

„Факти“ 15 

ПРИЛОЗИ 17 



 

 

Мониторинг на медиумите во Република Македонија 3 
НВО Инфоцентар, септември 2005  

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 (4) и 
монитори (11). Овој извештај гo опфаќа периодот од 5 септември до 1 октомври, 2005 година.  

Во набљудувањето беа опфатени шест дневни весници и шест ТВ-куќи на национално ниво: 
„Вест“, „Вечер“, „Време“, „Дневник“, „Утрински весник“, „Факти“, 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, 
НАТО, решавање на спорот со името, Хаг, тероризмот;  

2. регионот: релациите на Република Македонија со Косово, Србија, Албанија, Грција и 
Бугарија;  

3. внатрешно-политичките настани и безбедноста: децентрализацијата, структурните 
реформи (судството). 

Во овој период беа анализирани 1051 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 

● Повикувањето на нејасни, непрецизни или анонимни извори на информации е масовен тренд во 
македонското новинарство. Оваа тенденција бележи пораст. Неименуваните или 
општодефинираните извори медиумите најчесто ги користат за пласирање непотврдени 
информации од домашната сцена, но и кога информираат за настани што се случуваат надвор од 
Македонија. Медиумите најчесто не ја објаснуваат практиката на ваков начин да ги користат 
изворите, ниту пак ја наведуваат причината за нивната анонимност.  

Повикувањето на анонимен извор на информации треба да биде инцидентна појава во 
новинарството (на пр., во написи со деликатен карактер), а на инсистирање на самиот извор за 
неговата анонимност. Неоткривањето на идентитетот на изворот, во принцип, е легитимна работа, 
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но вообичаено е да се соопшти и причината за таквиот начин на користење извори. Целта е да се 
избегне шпекулативното звучење на прилозите и да се намали можноста за манипулации со 
информациите, со вниманието на публиката, но и со општото јавно мислење.  
● Поголемиот дел од изнесените факти во медумите се презентирани и интерпретирани, со 
исклучок на оние кои не само што се интерпретираат, туку и се вреднуваат, позитивно или 
негативно. Ова е најчесто случај во коментарите (авторски, но кои се сметаат и за редакциски). Се 
случува дел од фактите да се толкуваат според видувањето на авторот или на нејасните извори, 
без да се земат предвид некои од официјалните информации. 
● Во овој анализиран период е забележлив континуираниот општ (карактеристично речиси за сите 
медиуми, со исклучок на „МТВ“) критички однос кон активностите на политичкиот врв, а во 
контекст на анализираните теми (на пример: најавите за реконструкција на Владата; неповолните 
препораки за зачленување во НАТО; односот кон економската студија на економскиот советник 
на Претседателот на државата, Владимир Глигоров; медиумската комуникација и 
недоразбирањата меѓу претседателот Бранко Црвенковски и премиерот Владо Бучковски; лошата 
економска состојба во последните 14 години; и др.). За исклучок од овој општ тренд може да се 
смета умерениот позитивен став кон идејата за доделувањето ордени на поранешните 
претседатели Киро Глигоров и Борис Трајковски, при што, кај дел од медиумите, позитивното 
вреднување е насочено, пред сè, кон Глигоров. 
● Поголемиот дел од насловите ја резимираат или нагласуваат содржината на прилозите, со 
исклучок на определени наслови кои содржат оцени, даваат сугестии или го искривуваат 
впечатокот за содржината. Во некои текстови насловот збoрува повеќе од самиот текст. 
● Одлуката на НАТО да не расправа на наредниот самит за проширување на Алијансата, како и 
ставот на Курт Вокер, од американската администрација, дека државите од т.н. „Јадранска група“ 
не се подготвени за зачленување барем до 2008 година, медиумите ги претставија како крупна 
национална загуба.1 Според повеќето од нив, големото разочарување дојде од САД, а најголемиот 
дел од одговорноста го лоцираа прво кај власта, а потоа и кај целата политичка елита. Ниту еден 
медиум не го анализираше комплетниот амбиент во општеството и во државава, во контекст на 
темата НАТО. Ниту еден медиум не ја анализираше медиумската ситуација, поведението и 
одговорноста на медиумите во општото креирање на тој амбиент и на таа атмосфера. Повеќето ја 
акцентираа свеста за комплетната слабост на државата и ги потенцираа најпесимистичките изјави 
на анкетираните граѓани – случајни минувачи на улиците и на плоштадите.2  

2.1.1 Споредбени податоци за следењето на општествено-политичките теми 

Медиумите, во периодот опфатен со оваа анализа, од тематските области што ги следи 
мониторингот, најголемо внимание им посветија на интеграциските процеси за влез во ЕУ, потоа 
на односите на Македонија со НАТО, во контекст на напорите за зачленување, како и на 
настаните во процесот на децентрализацијата. Во месец септември, период опфатен со 
мониторингот и анализата, најмалку застапена тема во македонските медиуми беа судските 
процеси на трибуналот во Хаг. 

Ваквото рангирање го поткрепува статистиката која покажува дека за настаните поврзани со 
евроинтегрирањето на Македонија беа објавени 244 новинарски текстови и прилози. 
Интензитетот на објавување главно се должи на доближувањето на датумот кога се очекува 
одговорот на Европската комисија (ЕК) во врска со препораките за Македонија за интегрирање на 

                                                 
1 Исклучок од оваа заедничка карактеристика е „МТВ“, при што видлива е инертноста во известувањето кај 
новинарите, но и ублажување на негативните ефекти од настаните, особено доколку негативноста би се одразила 
врз власта. ТВ куќата „МТВ“ (со двете редакции, на македонски и на албански јазик), за разлика од сите останати 
мониторирани медиуми, остава впечаток дека има амбиција да искреира добро расположение кај гледачите во 
врска со прашања за кои другите пласираат зголемен скептицизам и песимизам. 
2 Мета на циничните критики за претераната шокираност наизменично се „ние“ – јавноста (медиумите) и „тие“ - 
политичарите. „Време“ на пример, во редакциски коментар мошне упростено, но и иронично коментираше: 
„...Сега, што ќе правиме? Ваквиот троен удар врз кревката македонска држава не е фер... Знаат ли тие таму, 
во Брисел и во Вашингтон, дека овде и НАТО и ЕУ ни се светилници во маглата и дека ако нашите граѓани ги 
немаат тие репери, ептен ќе бидат дезориентирани?“ 
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државава во ЕУ. Од друга страна, и настаните околу зачленувањето на Македонија во НАТО 
(мислењето на Курт Вокер), исто така влијаеја врз зголемувањето на интензитетот на објавените 
материјали, во смисла на можните варијанти на одговорот од ЕК. Според бројот на објавените 
материјали, за оваа тема најзаинтересиран беше „Утрински весник“ (48), потоа „Вечер“ (34), 
„Дневник“ (32) и „Време“ (31). Најмалку материјали за евроинтеграцијата објави „Вест“ (5). 

Што се однесува до односите на Македонија со НАТО, медиумите најмногу се интересираа 
за ставовите на факторите во меѓународните релации, во врска со (не)подготвеноста на 
Македонија и земјите од „Јадранската група“ за зачленување во Алијансата. Најмногу текстови за 
овие теми објави „Дневник“ – 40, следен од „Утрински весник“ со 30 и „Канал 5“ со 26 прилози. 
Најмалку новинарски материјали се забележани кај ТВ „Сител“ - само 4, како и кај „Вест“ - 5 
објавени прилози. 

Што се однесува до процесот на децентрализацијата, „Време“ објави 32 текста, а „Вест“ само 
еден новинарски прилог. 

За најмалку застапената тема, „Судските процеси на трибуналот во Хаг“, најмногу 
материјали објавија весникот „Дневник“ (9) и весниците „Вечер“ и „Време“ по 6 новинарски 
прилози, а „МТВ 2 – редакција на албански јазик“, ТВ „Сител“ и весникот на албански јазик 
„Факти“ не објавија ниту еден прилог посветен на оваа тема. 

Детален 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 

Евроинтеграцијата на Македонија, без оглед дали станува збор за настани кои се директно 
поврзани со ова прашање или за настани кои индиректно потекнуваат или би влијаеле на овој 
процес, е тематска област на која медиумите í посветуваат посебно внимание. Медиумите 
известуваа за дополнителните прашања од Европската комисија, пренесувајќи и делови од 
одговорите што Владата ги доставила до ЕК во врска со непосредните владини спогодби. Сите 
медиуми остро реагираа на ставот на еврокомесарот за царинска и даночна политика, Ласло Ковач 
(според кого, за да се квалификува за трговски преференции, Македонија мора да ја користи 
референцата ПЈРМ на македонските прозиводи).3 Во овој период беа презентирани и материјали 
со проценките на Европската унија во врска со состојбите со шверцот на цигари во државава, 
шпекулациите за прислушување од ЕУ во земјите кандидати за членство и реакциите на ЕУ по 
откривањето на злоупотребите на евросертификатите во битолската шеќерана.4 Поголемиот дел 
од медиумите не се оптимисти во врска со можноста за скорешно поволно решение за 
евроинтегрирањето на земјава.5 
                                                 
3 Во врска со царинскиот код се известуваше за начинот на кој дојде до барањето за промена на кодот 
(пратеничко прашање од грчки европарламентарец), со сугестии дека задоцнетото информирање на 
македонската страна за ваквото прашање е резултат на незаинтересираноста на македонските претставници во 
Стразбур („Пратеничките прашања, веројатно, не се интересни за нашите претставници во Стразбур“). 
4 Извештајот посветен на скенирањето на состојбите во врска со шверцот на цигари во регионот и во Македонија 
е објавен во рубриката „Вечер спец“ во материјал со наслов „ЕУ чепка и по ѓубрето!“ (29/09/2005, стр. 2). 
Карактеристично за прилогот е тоа што е единствен прилог поврзан со Европската унија, кој е најавен на 
насловната страница на весникот. Но, она што делува некоректно, буди погрешни асоцијации, па и навредливи за 
субјектот кој е предмет на асоцијациите, е илустрацијата на текстот на насловната страница - покрај насловот 
„ЕУ чепка и по ѓубрето!“, објавена е фотографија на која се гледа овца која чепка по ѓубре. Медиумите 
понекогаш не се јасни во своите ставови; имено многу често ги критикуваат политичарите од државниот врв 
поради нивните отсуства - престои во странство, често нарекувајќи ги „екскурзии“, но, од друга страна, 
сугерираат дека во периодот пред добивањето одговор од Европската комисија „тие треба постојано да се во 
Брисел“. Освен тоа, често сугерираат дека „нашите политичари треба, а не сакаат или не умеат да í се 
додворуваат на ЕУ“. Останува нејасно дали се мисли на лобирањето, легитимна активност на владите во 
меѓународните односи, за коешто во домашната јавност многу малку се знае, многу малку се анализира, а кога се 
споменува - главно се гледа од негативен аспект.  
5 По примерот на ВМРО ДПМНЕ кога ја најави неповолната препорака за зачленување во НАТО, се добива 
впечаток дека и медиумите се натпреваруваат во пласирање песимистички прогнози. За илустрација на ставовите 
и прогнозите кои доминираат во македонскиот медиумски простор може да послужи еден коментар од прилог 
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Квантитетот, но и квалитетот на известувањето во врска со НАТО интеграциите се намалува 
споредено со периодот по најавите за одложувањето на проширувањето на Алијансата до 2008 
година. И во овој анализиран период се објавени материјали кои главно се однесуваат на актуелни 
настани поврзани со НАТО интеграциите. Генералната слика е речиси идентична за сите објавени 
материјали - жанровски станува збор исклучиво за извештаи и вести со описен карактер без 
дополнителни задлабочувања во политичките аспекти и идејни вредности на Алијансата. Во овој 
период се објавени повеќе текстови чиј повод е изјавата на Курт Вокер за американската 
скептичност во однос на подготвеноста на земјите кандидати за членство во НАТО, но оваа тема е 
потенцирана и во извештаите за првите средби на новата американска амбасадорка во 
Македонија, Џилиен Миловановиќ. Медиумите повремено објавуваат интервјуа или текстови на 
надворешни лица, во кои поопширно се разгледува оваа проблематика, но од гледна точка на тие 
автори. Медиумите известуваа за новата владина стратегија, според која Македонија ќе бара 
нејзиниот прием во НАТО да се разгледува независно од останатите земји кандидати (Хрватска и 
Албанија)6. 

Што се однесува до судските процеси на трибуналот во Хаг, впечаток прави тоа што во 
деновите кога нема случувања кои би биле поврзани директно со конкретни настани, некои 
медиуми објавуваат прилози посветени на четирите случаи на воени злосторства кои сé уште се 
наоѓаат таму. Тоа најверојатно го покажува интересот на тие медиуми за оваа тема и обидот да се 
одржи вниманието на јавноста, но и на надлежните институции за ова прашање.7 Од конкретните 
настани врзани со оваа тема, во овој период медиумите со извештаи или вести информираа за 
службената проценка на имотите на обвинетите Бошковски и Тарчуловски, која во Скопје ја 
вршеа претставници на Хашкиот трибунал.8 

Спорот меѓу Македонија и Грција околу името на државава и заканите за блокада на 
приемот во Европската унија поради ова прашање, директно или индиректно е тема на релативно 
голем број објавени материјали. Повеќето новинари прогнозираат дека претстојното изјаснување 
на ЕУ за кандидатурата на Македонија ќе внесе динамика во преговорите за името. 
Информирањето за оваа тема се фокусира главно на: а) активностите на државниот врв во 
меѓународните односи;9 б) активностите на грчки политички субјекти во однос на ова прашање и 
                                                                                                                                                                    
емитуван на ТВ „А1“: „Барањата за реформи секогаш се непријатна вест за властите во официјално Скопје. 
Оваа стапица е ограничен маневарски простор. Токму заради тоа, како што објави А1 неодамна – Европската 
комисија во декември нема да даде датум за преговори“. 
6 И во известувањето за оваа тема, слично како за темата ЕУ, доминира нагласен песимизам формулиран во 
стилот дека меѓу другото, во наредниве две години на јавноста во Македонија мора повеќе да í се соопштува до 
каде е нашиот прием во НАТО, за да не доживее уште едно разочарување. 
7 Критиките се претежно насочени кон главниот хашки обвинител Карла Дел Понте и кон македонскиот јавен 
обвинител Александар Прчевски. На хашката обвинителка í се забележува „тоа што Дел Понте ги заборави или 
свесно ги премолча четирите случаи од кризата во 2001 година, за кои Хашкиот суд не покрена обвинение“, 
додека на обвинителот од Македонија, тоа што „Прчевски не притиска во Хаг“ за овие случаи. Но, критиките не 
се насочени само и единствено кон нив, туку и кон министерката Мери Младеновска – Ѓорѓиевска. ТВ „Телма“, 
на пример, коментираше: „Иако министерот за правда, Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, и државниот јавен 
обвинител, Александар Прчевски, изјавуваат дека нашите правосудни органи се заинтересирани за преземање 
на предметите, сега надлежноста си ја префрлаат од еден на друг“. 
8 Во некои медиуми беа пласирани и информации од недефинирани извори, од типот „адвокати“ кои нудат 
шпекулативни информации дека посетата на проценителите е дополнета со група истражители чија цел е 
покренување нови обвиненија и против други личности за случајот „Љуботен“. И покрај тоа што овие 
шпекулации се демантирани од адвокатот Драган Гоџо, тие се индиректно искористени за конструкција на 
наднасловот (во „Вечер“) „Инкогнита посета на емисари на обвинителката Карла дел Понте“. 
9 Во еден мошне краток период медиумите, на извесен начин, спорот со Грција го третираа како внатрешно 
прашање. Причината беше предлог-декларацијата на ВМРО-ДПМНЕ за неменување на уставното име, којашто 
Парламентот не ја изгласа. ТВ „Телма“, на пример, во известувањето од парламентарната дебата, со три прилога 
ги пренесува најкарактеристичните различни ставови на пратениците на релација опозиција – власт, но и ден 
потоа (на 6 септември) ги пренесува меѓусебните обвинувања на претставници на двете главни партии, СДСМ и 
ВМРО-ДПМНЕ. Инаку, медиумите секојдневно ги следеа активностите на претседателот Црвенковски и на 
министерката Митрева, почнувајќи од најавата на нивната агенда, до крајните, коментаторски извештаи за 
ефектите од нивниот престој во Њујорк. Неколку медиуми го критикуваа нивното поведение поврзано со тие 
активности во меѓународните односи. На пример, информациите пласирани на ТВ „А1“ според кои 
претседателот Црвенковски предизвикал дипломатски скандал со неприсуството на појадокот со генералниот 
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шпеулациите на грчката јавност, односно на тамошните медиуми за можните нови предлози за 
решавање на спорот;10 в) меѓународните активности на различни субјекти поврзани со спорот.11 
Еден голем дел од материјалите имаат шпекулативен тон заради пренесувањето на 
шпекулативните информации (меѓу другото преземени и од грчките медиуми), а еден дел се со 
јасно разграничена официјална верзија на настаните која ја презентираат и интерпретираат самите 
медиуми. Најчесто користени извори се „грчките медиуми“ и „грчките дипломатски извори“ или 
„велат во МНР“.  

Како што односите со Грција се разгледуваат речиси исклучиво низ призмата на спорот 
околу името на Македонија, така и односите со СЦГ (т.е. со Србија) во медиумскиот простор се 
прекршуваат во точката - спорот меѓу СПЦ и МПЦ, поради обидите да се инсталира српскиот 
егзархат преку таканаречената „ПОА“ (Православна охрдиска архиепископија). Повеќето 
медиуми не се колебаат да ги оценат овие состојби како „спор којшто е резултат на новиот бран на 
национализам во Србија“12. Спорот меѓу МПЦ и СПЦ останува актуелен во медиумите поради 
настаните поврзани со Јован Вранишковски, конкретно, судските процеси за злоупотреби што се 
водат против него во Основниот суд во Велес, но и поради определени активности во СЦГ кои се 
однесуваат на „случајот Вранишковски“. Во еден период, медиумите подеднакво имаа критички 
став и спрема СЦГ и спрема Владата на Република Македонија: овој пат поради долгот на СЦГ 
кон Македонија за авионските прелетувања во цивилното воздухопловство.  

                                                                                                                                                                    
секретар на ООН, Кофи Анан. Своето известување „Вечер“ го заокружи со коментаторски извештај со 
сугестивен, оценувачки наслов „Дипломатска екскурзија“ („Престојот на претседателот на државата и 
шефцата на дипломатијата во Њујорк ќе чини многу, а ефектите, ценејќи според нивната ’тенка’ агенда, ќе 
бидат минимални“.). Авторот, не оспорувајќи ја важноста да се биде присутен на Генералното собрание на ОН, 
смета дека испраќањето на 16-члена делегација со безначајни контакти, сепак, повеќе личи на „екскурзија“ 
(„Нема сомневање дека е важно Македонија да биде присутна на Генералното собрание на ОН и таму да 
повтори дека придонесува во борбата против тероризмот и демократијата во светот. Но, испраќањето на 
16-члена делегација која остварува по неколку безначајни контакти, неминовно наведува на заклучокот дека 
практично станува збор за - екскурзија“.). 
10 Антимакедонската интернет-пропаганда, според некои медиуми, е поттикната меѓу другото и од силното грчко 
влијание. 
11 Во врска со меѓународните активности на различни субјекти за спорот со името, објавен е и извештај за 
прифаќањето на Резолуицијата за Македонија во Сенатот на американската држава Мичиген. Во врска со 
Резолуцијата 59 на мичигенскиот Сенат, „Време“, освен што објави извештај за нејзиното усвојување, објави и 
кратко интервју со иницијаторот, сенаторката Лаура Тој, за поводот и ефектите од Резолуцијата. 
12 Овие оцени во голема мера се, всушност, парафразирани констатации на Жак Рупник, професор на политички 
науки на Сорбона. Иако и ТВ „Сител“ не заостанува зад другите медиуми во третирањето на оваа тема (не ја 
премолчува), сепак се воздржува од заземање и пласирање таков став. Весникот „Време“, пак, објави и извештај 
со наслов „Вранишковски може да биде пречка за ЕУ“, кој има сугестивен тон во однос на прашањето на 
евроинтеграциите. Од друга страна, проблемите на МПЦ беа доведени во врска и со еден друг проблем: 
проблеми во Исламската верска заедница. Некои медиуми го објавија извештајот на Хелсиншкиот комитет за 
човекови права во кој е констатиран заштитничкиот однос на државата кон МПЦ, во врска со случајот 
Вранишковски („државата покажа нескриена наклоност кон МПЦ чии интереси ги издигна на ниво на државни 
проблеми...“), и пасивноста кон ИВЗ во врска со насилствата („државата, од друга страна, била пасивна во 
врска со насилството во ИВЗ и во други помали верски заедници.“). ТВ „А1“, пак, има свое видување: „Ако 
Хрватска го има случајот Готовина, сега Грција излобира за Македонија преку Србија да биде 
испроблематизиран случајот Вранишковски и Владата на Бучковски да ја добие црната дамка, онака како што 
ја доби Владата на Санадер“ (29/09/2005, прилог бр. 6). Кај „Дневник“ е забележлива тенденцијата да отстапува 
ударен простор за верски настани во кои главен актер е МПЦ, а кои се презентирани во материјали со помала 
количина текст во споредба со илустрацииите. Постои умерено позитивно промовирање на актерите во тие 
настани: претседателот Црвенковски и МПЦ. Инаку, „Дневник“ прави компарација помеѓу спречувањето на 
правда во „Случајот Бриони“ и однесувањето на приврзаниците на Вранишковски пред судот во Велес. Според 
„Дневник“, само ги користеле механизмите кои, на пример, ги користеле жителите на Челопек за да ја 
спречат правдата; иако за самиот Вранишковски се пласирани поинакви оценки: „нивниот ’архиепископ’ не е 
во единство со Бога, туку со сомнителни и криминални дела, за кои постојат куп докази во сите епархии каде 
до сега стапнала ногата на Јован“. „Утрински весник“, со еден коментаторски текст, презентира факти кои се 
однесуваат на, како што се вели, „вмешаноста на Грчката црква во инсталирањето паралелна црква во 
Македонија“. Повод за овој напис е текст објавен на светогорскиот сајт на авторот Михаил Триту, професор од 
Богословски факултет на солунскиот универзитет. 
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Информирањето за односите со Албанија е сконцентрирано во известувањето главно за 
четири настани: а) првиот официјален симбол на општината Пустец (знаме со сонце со шеснаесет 
зраци); б) договорот за отворање нов граничен премин Џепчиште – Требиште, како и афирмативна 
нота за соработоката меѓу Македонија и Албанија со потпишувањето на меморандумот меѓу 
општините Дебар и Пешкопеа за безвизен режим; в) проблемите со албанските државјани кои ја 
користат македонската граница за илегален влез во Грција; г) прилози посветени на учебниците по 
историја.13 

Фреквенцијата на објавени материјали за односите со Косово во овој анализиран период е 
значително намалена. Сепак, анализата забележа еден материјал (објавен во весникот „Факти“) кој 
е посветен на темата за губењето на монополската положба на рафинеријата „Окта“ на нафтениот 
пазар во Косово, по потпишувањето на Спогодбата за слободна трговија меѓу Македонија и 
Косово.14 

Позицијата на Македонија во однос на соседните држави е опфатена и со известување за 
односите со Бугарија: најавата за можното учество на Македонија во изградбата на нуклерната 
централа „Белене“. Информацијата за финансиските ефекти од туристичката сезона во Бугарија, 
во која се вклучени и информации за посетеноста од страна на македонските туристи, „Време“ ја 
искористи за коментар во насловот „Бугарија се гради од македонски пари“ (19/09/2005, стр. 4), 
констатација која не е директно наведена во извештајот на бугарското министерство за култура, 
туку е заклучок на медиумот (не на конкретен автор, со оглед на тоа што таков воопшто и не е 
потпишан на овој релативно широк извештај). Медиумите информираа, со низок интензитет, за 
забраната на протестот на организацијата ОМО „Илинден“ во Благоевград и, иако видливо 
незадоволни, не зазедоа некој посебно јасен став. „Дневник“ шпекулативно информираше за 
формирање политичка партија на македонските Бугари15. 

Во врска со комплексната тема „Процесот на децентрализацијата“, медиумите објавуваа 
материјали за мноштво различни поттеми. Па така, прилози му беа посветени и на Законот за 
употреба на знамињата, односно на ставот на ВМРО-НП и нивната иницијатива за измени на 
Законот и поведување постапка пред Уставниот суд. Останатите прилози се однесуваат на 
реакциите на различни политички и општествени субјекти на конкретни проблеми во процесот на 
децентрализација, па медиумите известуваа за проблемот со разрешувањето на директорите во 
основните училишта, но и за реакциите на Министерството за образование и наука на ваквите 
незаконски постапки на новите градоначалници. Во тој контекст се известуваше за апсурдните 
ситуации во определени училишта со кои раководат двајца директори. Освен тоа, медиумите 
информираа и за еден „необичен“ настан: одлуката на градоначалникот на Скопје, Трифун 
Костовски, да почне да наплаќа за користењето јавни објекти, презентирајќи информација дека 
токму до кабинетот на Претседателот на државата е испратена првата фактура за користењето на 
                                                 
13 Со извештајот „Во Албанија нема поранешни делови од Македонија“, во весникот „Време“ направена е 
компарација на податоци од учебниците по историја за седмо одделение издадени оваа година и во 1996 година. 
14 Текстот е релативно објективен во прикажувањето на новонастанатата ситуација со примената на 10% царина 
за нафтените деривати, иако користи само косовски извори (УНМИК, царина, други нафтени компании), но без 
имиња. Веројатно овој текст е преземен од некој косовски весник (а не е наведно од кој) и преработен. Во еден 
дел Македонија е насловена како „оваа земја“ што, ако станува збор за компилација на текстови, тоа не е докрај 
успешено изведено. Редовен и најекспониран критичар на македонската државна политика кон Косово е ТВ 
„Сител“. Па така, најчесто пласирани оцени во централните вести се во стилот: „Последниве години 
македонската Влада на корист на сопствената штета реши да заигра на Косово и да му учини на патот за 
негова независност, создавајќи напнати состојби со сите останати соседи, со Србија и Грција пред сè. 
Македонците во Албанија, бидејќи во Косово веќе ги нема, етнички се исчистени, го живеат својот живот 
надвор од нормалните услови, барем за балкански услови...“. („Сител“ - 20.09.2005) граматичките 
некоректности се на новинарот на „Сител“, б.а.). „Канал 5“ анализираше дали Македонија ќе биде меѓу 
првите која официјално ќе ја признае независноста на Косово. Во главната најава на тој прилог се вели: 
„Македонија по Албанија ќе биде првата држава која официјално ќе им ја признае независноста“. 

15 Со целосно шпекулативен текст, повикувајќи се на непрецизни и нејасни извори „Дневник“ известува дека со 
поддршка од Софија се формира партија на Бугарите во Македонија. „Дневник“ вели: „...планот за формирање 
партија бил поттикнат и помаган од бугарските државни структури... дознава „Дневник“, еден од 
агитаторите кој побара да остане анонимен, соговорник кој со себе постојано носи пристапници, тој на 
парламентарните избори во 2002 година, учествувал како обезбедување на кампањата на СДСМ. По победата 
му понудиле работа и плата од 200 евра, но тој одбил“. 
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просторот на Кале. Во известувањето за употребата на јазиците во општинските администрации, 
анализата забележува материјали со изграден редакциски став.16 

Медиумите го фокусираа своето внимание и на јавните дебати и експертски расправи за 
предлогот за воведување пробен мандат на судиите. Со наслови во стилот „Судиите не сакаат 
пробен мандат“ повеќето медиуми ја резимираа и нагласуваа главната тема на објавените 
материјали. Заклучоци кои беа изведени од таа општа дебата (во која, на извесен начин, беа 
вклучени и медиумите) се: „се добива впечаток дека реформите наместо да му дадат поголема 
независност на судството, тие ќе ги вратат состојбите уште поназад“.17 

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“ 
Топ-тема според вниманието кое медиумот í го посветува, но и според изразениот став на 

медиумот низ честите коментари, е евроинтеграцијата на Македонија. Додека, пак, според бројот 
на емитуваните прилози, водат темите: „Спорот на Грција со Македонија за името“ и „Реформите 
во судството“. И понатаму провејува песимистичкиот тон на медиумот во врска со шансите на 
Македонија за отпочнување на преговорите со ЕУ. Поголемиот дел од прилозите за овие 
анализирани теми се сместени во првиот дел од вестите, но поретко меѓу првите три извештаи. ТВ 
„А1“ најмалку материјали (5) објави за темата „Односите на Македонија со соседите во регионот“.  

Стандардно, во централните вести преовладуваат извештаи со описен карактер. Сепак, и 
понатаму се забележливи суптилни оцени во дел од извештаите, а во дел од нив е забележливо 
мешање на жанровите поради нагласените коментаторски елементи (на пример, во известувањето 
за средбата на министерката Шеќеринска со претставниците на ЕК во Брисел). Поретко се 
присутни најави со суптилни оценувачки елементи за прилози кои се или описни извештаи или и 
самите содржат такви оценувачки елементи.  

Визуелната илустрација има описна функција и е комбинација од снимки од конкретни 
настани, снимки од личности чии изјави се цитирани и архивски снимки. „А1“ вообичаено не ги 
означува снимките, освен во случаите кога станува збор за снимка од изјава на личност.  

Без оглед на големиот број прилози во кои изворите на информациите се јасно именувани, 
директно или прекажано цитирани, забележливо е честото присуство на неименувани или 
општоименувани нејасни извори кои им даваат шпекулативен тон на информациите кои ги 
презентираат. Понекогаш именуваните извори се користат во комбинација со општоименувани 
извори од типот „дипломатски извори за А1“, „група правни експерти“, „судиите“, а понекогаш 
                                                 
16 Материјал кој има елементи на изграден став на весникот, и тоа најмногу преку пораките во насловниот дел, е 
текстот објавен во „Факти“ - „Законот за употребата на јазиците ќе одлучи за интеграцијата на Македонија“ 
(наднаслов), односно „Албанскиот, втор службен јазик, барање на странците“ (наслов). Во овој напис, објавен на 
10 септември, главната порака е извлечена од изјавите на пратеник од ДУИ, но, исто така, пренесени се изјави и 
на претставник на Министерството за правда. Освен тој текст, и во „Дневник“ беа пласирани оцени и беше 
презентиран став: „...локалните власти ја сфатија децентрализацијата само како процес за добивање поголема 
власт и поголеми буџети, а Министерството за образование како шанса да им ги префрли проблемите на 
општините, без предходно да ги подготви за таква обврска“. 
17 „Вечер“, во авторски коментар, кој пак може да се смета за редакциски, пласира и една тврда констатација: 
„Уште еднаш се докажа дека старата народна поговорка ’На лагата и се кратки нозете’ е кажана со добра 
причина. Кога-тогаш вистината ќе се дознае. И тоа се случи. Јавноста сега со сигурност знае – 
правосудството ни е политички зависно. Не дека досега не се знаеше, но никој тоа јавно го немаше признaено“. 



 

 

Мониторинг на медиумите во Република Македонија 10 
НВО Инфоцентар, септември 2005  

во прилозите воопшто не е наведен изворот на информацијата („според информациите на А1“ и 
„А1 дознава“).  

Поголемиот дел од актерите на настаните во анализираните теми се директно 
интерпретирани или цитирани без дополнителни оцени од авторот. Повремено се забележливи 
суптилни оцени за дел од актерите, но останува забележлив остриот критички став на медиумот 
кон активностите на македонскиот политички врв или државните институции (без конкретно 
именување), кој во прилозите најчесто е изразен индиректно и кој преовладува во однос на 
ретките индиректни позитивни оцени за истите субјекти.  

Паралелно со фактите добиени или презентирани од официјални извори, „А1“ ги користи и 
оние факти кои ги презентираат нејасните извори, а кои во основа имаат дискутабилна 
веродостојност. Некоректен однос е забележлив во случаите кога информациите од 
неименуваните извори или оние за кои воопшто не е наведен извор се презентираат самостојно 
или паралелно со информациите од официјалните извори, па дури им се дава и предност со 
начинот на кој се пренесени и третирани. Неофицијалните информации и извори се искористени 
за прогнози, воспоставување определени релации, изразување оцени за изјавите на именувани 
извори или за индиректно оценување на определени прашања.  

ТВ „КАНАЛ 5“ 

Оваа телевизиска куќа своето внимание го фокусираше најмногу на темата „Односите на 
Македонија со НАТО“ објавувајќи 26 прилози, додека најмалку прилози посвети на судењата на 
трибуналот во Хаг. 

Извештајот како жанр доминира во темите: децентрализација, Хаг, спор на МПЦ со СПЦ, 
НАТО и ЕУ. Коментаторски прилози се присутни кај темите реформи во судството и спорот на 
Грција со Македонија за името. Репортажата како жанр е присутна кај прилозите кои се 
однесуваат на регионот, поточно односите на Македонија со Албанија. 

Воведните најави главно се во функција на резимирање на содржината на прилогот или 
негово акцентирање, но се забележуваат и воведни најави кои имаат сугерирачки карактер.  

Повикувањето на прецизни/непрецизни извори на информации варира од тема до тема. 
„Канал 5“ анализира дали Македонија ќе биде меѓу првите која официјално ќе го признае Косово. 
Во процесот на истражувањето се повикува на непрецизни извори како што се: оваа информација 
ја потврдуваат владини извори, владините партнери на Ахмети, проценки на македонската 
Влада, високи владини извори. Друг пример: „Канал 5“ се повикува на непрецизни извори 
(претставници на врвот на царината кои сакаат да останат анонимни за „Канал 5“, извори од 
пониските царински структури), според кои написите во „Та Неа“ се точни, а во Македонија има 
добро разработена шема да се прикрие нелегалниот влез и излез на цигарите. 

Не е забележано тенденциозно промовирање или негативно презентирање на некои од 
актерите за кои зборуваат новинарите или другите актери во прилозите. Медиумот главно фактите 
ги презентира, понекогаш ги презентира и интерпретира, а во определени прилози присутно е 
прво вреднување на настанот, а потоа презентирање на фактите. 

Ако се сумира начинот на информирање за настаните во овој анализиран период, ќе се дојде 
до една констатација дека јасна поддршка или критика на политиката на Владата нема. Се добива 
впечаток дека се презентираат и пренесуваат сите настани кои би можеле да предизвикаат некаков 
интерес кај крајниот конзумент на информациите, без претходно вкалкулирана тенденција за 
предизвикување конкретен ефект. 

„МТВ 1“ 
Главниот фокус во информирањето „МТВ 1“ го постави на интеграциските процеси на 

Македонија во ЕУ (15 прилози) и во НАТО (8 прилози). Темите „Спорот за името“ и „Спорот на 
Српската православна црква со Македонската православна црква околу таканаречената ’ПОА’“ 
беа застапени со по еден прилог.  

Прилозите за темите од интеграциските процеси траеја најдолго (временски) и беа 
емитувани најчесто меѓу првите пет ударни вести. Притоа доминираа чисти жанрови, најчесто 
извештаи. Новинарите се задржуваа на презентирање на материјалите, без додавање оцени, 



 

 

Мониторинг на медиумите во Република Македонија 11 
НВО Инфоцентар, септември 2005  

сугестии или прогнози. Најавите беа во согласност со содржината што ја најавуваат, дури некогаш 
и „преслаби“ за да го задржат вниманието на гледачот.  

При презентирањето на информациите претежно се користат јасни и прецизни извори, што 
значи дека најчесто станува збор за официјални извори. Но проблемот е во тоа што при 
третирањето на топ-темите за овој период, опозицијата како дел од приказната беше речиси 
невидлива. Приматот го носеше актуелната власт (најчесто премиерот Владо Бучковски) и 
претставници од меѓународната сцена. Она што беше многу присутно е зголемениот оптимизам во 
однос на нашето евроинтегрирање и зачестеното прикажување изјави, интервјуа (обемни по 
минутажа и најчесто рангирани меѓу првите пет прилози во дневникот) на премиерот Владо 
Бучковски. 

Структурата на прилозите во вестите на „МТВ 1“ е таква што новинарот прво ги 
парафразира актерите во некој настан, а веднаш потоа следи (најчесто) целосен цитат на 
кажаното. Притоа не се забележани примери на позитивни или негативни вреднувања, ниту пак е 
присутна тенденцијата на менување на појавноста на фактите, иако и тука ќе го истакнеме фактот 
дека пречесто се повторуваат „добрите“ активности на актуелната власт во однос на процесот на 
евроинтегрирање и пристапување кон НАТО-алијансата.  

„МТВ 2“ (ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК) 
Во овој анализиран период доминантна тема во „МТВ 2“ беа односите со ЕУ (14 

материјали), при што се забележани и квалитативни прилози, извештаи од новинар на редакцијата 
од Брисел. Потоа следи темата „Односите со НАТО“, која беше застапена во 9 прилози. Но, 
гледано во целина, понудата кај сите теми е прилично сиромашна (дури и за процесот на 
децентрализација која до скоро беше мошне атрактивна тема) или пак, како за темите „односи 
МПЦ-СПЦ“, „Спор со Грција за името“, нема ниту еден прилог.  

И во овој период најчеста форма на известување се информативните жанрови во чиста 
форма, извештаите и вестите, како и изјавите во кои речиси и да нема коментари. 

Најавите најчесто кореспондираат со содржината на прилозите, како и со визуелниот дел со 
снимки од настани. Во прилози во кои не се известува за настани во земјата, се користат и 
архивски снимки или фотографии на личности, градови или институции. 

Во овој период новинарите на редакцијата на албански јазик на „МТВ 2“ пренесуваа 
најмногу ставови на претставници на домашни или меѓународни институции, најчесто 
идентификувани.  

Во односот спрема актерите не е забележано фаворизирање или запоставување. Од друга 
страна, во фондот прилози кои беа емитувани, а кои се предмет на оваа анализа, нема доволно 
количинска содржина за да може да се набљудува некаков однос на оваа редакција кон темите и 
актерите 

Ниту во односот кон фактите не се забележува некоја манипулација која би имала некаква 
цел. Друго е прашањето дали во малата понуда на теми, на широката публика í се понудени 
доволни факти за проблемите кои се случуваат во општеството и во политиката. 

ТВ „СИТЕЛ“ 
Теми за кои ТВ „Сител“ во централните вести најмногу известуваше беа евроинтеграциските 

процеси (11 прилози). Тука најчесто се наидуваше на тешкотија при определувањето на жанрот, а 
покрај презентирањето на информациите, беше забележливо и оценување, и прогнозирање и 
вреднување на конкретни настани и актери од страна на некои новинари. За темата „Судските 
процеси во Хаг“, мониторингот не регистрира ниту еден прилог. 

Често, но не секогаш, и не кај сите новинари, најавите на прилозите беа во логичен сооднос 
со нивната содржина. Беа забележани примери кога не беше јасно од каде потекнува 
информацијата, како и примери кога самиот новинар користеше изрази кои наведуваа на 
помислата дека станува збор за шпекулации. 

Треба да се забележи дека во анализираниот период ТВ „Сител“ водеше сметка да обезбеди 
релативно еднаков простор и за опозицијата и за власта, иако со анализа на некои пласирани 
сугестии може да се согледа во која насока е наклонетоста на оваа ТВ-куќа. („Сосема е јасно што 



 

 

Мониторинг на медиумите во Република Македонија 12 
НВО Инфоцентар, септември 2005  

очекуваат европјаните од следните избори. Очекуваат промена на Владата, а дури потоа 
разговори“, во централни вести на 27.09.2005.) 

Актерите во настаните за кои се зборува најчесто се цитираат во целост, иако се случува она 
што го кажал субјектот да се дознае преку зборовите на новинарот. Кога станува збор за односот 
кон фактите, видлива е тенденцијата (но и директно и отворено) да се врши вреднување пред или 
без да се наведат потребните факти за настанот, која е присутна и се практикува одвреме-навреме, 
т.е. во зависност од тоа кој новинар е уредник на вестите.  

ТВ „ТЕЛМА“ 
Темата „Проблемите на децентрализацијата“ доминира и според бројот на прилозите, но и 

според квалитетот (28 прилози). Во другата категорија со помалку прилози, но секако со голем 
интерес, се темите НАТО (17), ЕУ (11) и спорот околу името на државава (9). Во известувањето за 
овие теми се опфатени најзначајните настани или се пренесени најзначајните изјави.  

Покрај вестите и извештаите како најчести форми на информирање, се појавуваат и 
репортажи, изјави и интервјуа.  

Најавите на прилозите најчесто се сублимат на содржината, но во некои од најавите има и 
оценувачки карактер. Повеќето прилози имаат оригинални снимки, но по потреба се користат и 
архивски.  

Во голема мера главните информации се добиени од именувани извори, а при информирање 
за некој поделикатен настан врзан за некоја значајна тема и од анонимни дипломатски извори.  

Се добива впечаток дека ТВ „Телма“ во најголем број случаи при известувањето за 
анализираните теми пренесува проверени факти од сигурни извори. Понекогаш се случува некои 
очигледни состојби и факти да се оценуваат во најавите, иако, во многу блага форма. 

3.2. ДНЕВНИ ВЕСНИЦИ 

„ВЕСТ“ 
Медиумот објави по 5 материјали за темите „Евроинтеграции“ и „Односите со НАТО“. За 

темите „Спорот за името“ и „Односите на Македонија со соседите во регионот“ не објави ниту 
еден прилог. 

Весникот „Вест“ мошне површно ги третираше темите кои се предмет на оваа анализа. 
Информациите беа пласирани претежно со чисти жанрови.  

Насловите најчесто беа несоодветни, не само во смисла на компатибилност со текстот туку 
и со стилот на изразување (на пример: „28 луѓе во три тури се истоварија на политички дијалог 
во Брисел; Рада плаќа 8 новинари да í го кренат рејтингот“ 27.09.2005).  

Иако не е правило, сепак, има примери на користење или повикување на нејасни извори. 
Афирмирање на некоја политичка опција не е посебно забележлива, но она што е видливо „на 
удар“ е власта.  

Актерите во настаните подеднакво и се цитираат и се парафразираат (ова второво е особено 
случај со насловите на текстовите), а дека тие се често предмет на потсмев говорат „прекарите“ со 
кои ги нарекуваат односно неформалното користење на нивните лични имиња  (Рада, Бучко, 
Илинка, брат Љубе).  

Вреднувањето на фактите, особено негативното, е највидливо во саботните колумни „Сакам 
да кажам“ и „Евтини приказни“. 

Со оглед на сите претходно наведени констатации, забележливо е дека весникот „Вест“ како 
главна определба го има „жолтото“ (таблоидното) известување, најверојатно со вкалкулирана цел 
на редакцијата - да биде примамлив за читање. 

„ВЕЧЕР“ 
Односите на Македонија со ЕУ е тема на која весникот „Вечер“ во овој период í посвети 

најголемо внимание и по бројот на објавените прилози (34) и по квалитетот на текстовите 
(различна жанровска структура и карактер, визуелно истакната позиција). Најмалку (6) објави за 
судските процеси на трибуналот во Хаг. Единствено што можеби недостига, или е сосема ретко во 
третманот на сите теми, се поопсежни анализи, но овој жанр едноставно не е карактеристичен за 
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овој медиум кој ги претпочита пократките информативни жанрови. Најголемиот дел од прилозите 
за анализираните теми се сместени на првите неколку страници во весникот во рубриките „Вести 
на денот“ и „Политика“.  

 Вообичаено доминираат извештаите и вестите, главно со описен карактер. Оценувачките и 
сугерирачките елементи за настаните и субјектите се присутни во редакциските коментари за мал 
дел од анализираните теми или во текстовите со описен карактер и со интегрирани коментаторски 
елементи. 

Дел од темите „Вечер“ ги проследи со описни наслови и фотографии (НАТО), додека во дел 
од некои теми забележливо е присуство на сугестивни наслови или наслови што содржат оцена 
или шпекулација (ЕУ). Некои текстови се илустрирани и со фотографии (или реклами) кои будат 
лоши асоцијации („ЕУ чепка и по ѓубрето!“; 29/09/2005, стр. 2). Сепак, значајно е да се нагласи 
вниманието што му се придава на визуелното илустрирање на информациите, присуството на 
фотографии кои понекогаш самите за себе се доволна информација („Инквизиција а ла “Курир“; 
27/09/2005, стр. 3). Со новата концепција на весникот забележлива е и новата концепција на 
насловната страница - неколку наслови и фотографии и најава на еден прилог со фичер. Само еден 
од анализраните прилози во овој период е најавен на насловната страница. 

Во известувањето на „Вечер“ доминираат прилози кои се потпираат на изјавите на јасно 
именувани извори. Но, доминацијата на ваквите прилози не го намалува или брише присуството и 
влијанието на шпекулативните текстови изградени врз основа на непотврдени или претпоставени 
информации од нејасни извори или пак, текстови во кои се пласираат информации од нејасни 
извори истовремено со демантот од јасно дефинираните извори. 

Во прилозите со описен карактер доминира коректниот однос спрема актерите во настаните. 
Нивните цитирани или прекажани изјави се пренесени без дополнителни коментари. Оценувачки 
однос спрема актерите е забележлив во редакциските коментари. Во мал дел од прилозите 
присутни се оцени од авторот или индиректни некоректни, понекогаш и навредливи оцени 
прикажани низ илустративните елементи на прилогот.  

„Вечер“ најчесто фактите ги пренесува коректно, со презентација и интерпретација на 
конкретни настани, изјави. Со новата концепција на весникот значајно место им е дадено на 
главните пораки од содржината сместени во визуелно забележлив фичер, кој е карактеристика на 
голем број текстови. Сепак, не е исклучено присуството на прилози во кои фактите немаат 
никаква релевантна потврда на веродостојноста и се само конструкција направена врз основа на 
други факти.  

„ВРЕМЕ“ 
Настаните поврзани со Европската унија, според посветеноста и обемноста на материјалите, 

се топ-тема во „Време“ (31), иако според бројот на објавените материјали предничат темите од 
децентрализацијата (32 материјали). Темите се проследени со најголем број прилози, жанровски 
различни (преовладуваат извештаите, но ЕУ целосно или делумно е тема и на еден редакциски 
коментар и на опширно интервју со премиерот Владо Бучковски).  

Преовладуваат описни извештаи, без директни коментари, оцени или сугестии од авторите. 
Директните оценки се присутни во редакциските коментари. Определени прилози во основа имаат 
описен карактер, но комплетната конструкција на информациите, оцените и прогнозите, изразени 
од авторот или од именуваните и неименуваните субјекти, дава коментаторски призвук, и покрај 
тоа што не постои експлицитно изразена намера на авторот да ги коментира настаните.  

Насловите во „Време“ имаат главно описна функција, ја резимираат содржината или ја 
нагласуваат нејзината главна порака. Сепак, за определени теми забележливо е честото присуство 
на наслови кои не содржат директни квалификации за субјектите, но нивната конструкција 
изразува индиректни оцени и сугестии во однос на содржините; или наслови кои изразуваат 
директни оцени за настаните/субјектите и имаат сугестивен однос кон содржината. Фотографиите 
најчесто имаат описна функција, ретко е забележливо наменска употреба на фотографии со цел 
индиректно да се изрази оцена за определен субјект. Само мал дел од анализираните прилози се 
најавени на насловната страница на весникот.  

Изворите на „Време“ во извештаите најчесто се јасно именувани, цитирани директно или 
прекажано. Во определени теми е забележливо користењето на општодефинирани извори 
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(„советниците“, „жителите“, „локалните власти“) со цел да се пренесат резимирани пораки од 
група извори, без претензии да се пренесат конфликтни информации. За некои теми (ЕУ) 
повремено се користи широката лепеза шпекулативни извори од типот „дипломатски 
претставници“, „неофицијални најави од Брисел“, „како што се дознава“, „владини извори“, 
„експерти од ОБСЕ“, „дипломати во Брисел“, „владини претставници“, кои во некои случаи се 
единствените извори на информациите, а некогаш се комбинирани со официјални, именувани и 
цитирани извори. Понекогаш е забележливо присуство на прилози кои речиси целосно се 
засновани врз шпекулативни извори или не содржат информација за ниту еден извор.  

Преовладува коректниот однос спрема актерите, кои најчесто се презентирани или 
интерпретирани без дополнително да се вреднуваат нивните изјави или активности. Определени 
теми се покриени со комплетно коректен и неутрален однос на авторите спрема настаните и 
субјектите (МПЦ). Исклучок се дел од редакциските коментари во кои авторите изразуваат 
директни, јасни оцени и сугестии во врска со активностите на дел од македонскиот државен врв 
или извештаите во кои индиректните оцени се изразени низ придружните елементи (фотографија, 
легенда, наслов).  

Фактите во најголемиот дел од прилозите се интерпретирани или презентирани без 
претензии да им се даде поинакво значење од изворното. На некои факти за кои медиумот смета 
дека се особено важни да постојат или да се изменат им се засилува значењето со повторувањето 
во различни прилози (на пр., погрешните факти за Македонија, името и националниот идентитет 
во светски познатите енциклопедии и софтвери). Мал дел од анализираните прилози имаат 
шпекулативен тон поради заснованоста на информации кои немаат релевантна поткрепа, а 
истовремено се демантирани од официјален извор. 

„ДНЕВНИК“ 
Темата „НАТО“, според бројноста на материјалите (40), доминираше во овој период, а 

најмалку застапена со само 5 материјали беше „Процесот на децентрализацијата“. 
Материјалите за различните тематски области имаат и различна жанровска структура 

(жанровската структура и карактерот на прилогот се разликуваат од тема до тема). Па така, на 
пример, кај темата „Регион“, прилозите, иако со извесни исклучоци, најчесто се од информативен 
карактер, а повод за написите се актуелни настани. Кај темата „СПЦ – МПЦ“ доминира жанрот 
извештај, но присутни се и текстови кои едновремено се и извештај и коментар („Нешто се крие 
зад Јован“ - 29.09.2005), додека пак, при известувањето за спорот со името, се забележува мешање 
на жанрови (извештај и коментар - „Владата пред компромис за името?“ - 1/2.09.2005). Судењето 
на Бошковски и Тарчуловски е обликувано во прилози кои имаат форма на извештај, но со 
елементи на репортажа (презентирани се одговорите и на сопругата на Тарчуловски). Темата ЕУ 
главно обилува со прилози кои имаат карактер на извештај, но присутни се и прилози во кои се 
сретнува комбинација на жанровите анализа и коментар.  

Слична е ситуацијата и со соодносот наднаслов-наслов-поднаслов и текст-илустрација, па 
така, во прилозите кои се однесуваат на темата „Регион“, насловот и наднасловот претставуваат 
резиме на главната тема, а отсуствува илустрираност на прилозите. При известувањето за темата 
„Спор помеѓу СПЦ и МПЦ“, насловот на текстот е употребен во две функции: а) насловот ја 
нагласува темата, и б) насловот има тенденција да сугерира некоја идеја или откритие („Нешто се 
крие зад Јован“ -29.09.2005; „Г. Г. Стефан: некој í го наметнува Јован на ЕУ“ - 22.09.2005). За 
темата „Спор со Грција за името“, во неколку случаи насловот на текстот содржи порака што ја 
искривува главната тема („Владата расправа за името“ - 28.09.2005). 

Повикувајќи се на нејасни извори, „Дневник“ мошне позитивно ги вреднува спроведените 
реформи во Армијата на Република Македонија. Непрецизни извори се сретнуваат и кога 
весникот известува за спорот на Грција со Македонија. 

Иако со неколку исклучоци, актерите главно се презентирани без тенденциозно негативно 
или позитивно оценување или вреднување. 

Во прилозите кои се однесуваат на темата „Спор на СПЦ со МПЦ“, некои текстуални 
единици, покрај описен, имаат и сугерирачки карактер, а фактите се презентирани и 
интерпретирани со вреднување („Тетовски урнек“, 30.09.2005). 
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Весникот редовно известува за активностите и реакциите на партијата ВМРО-ДПМНЕ, но 
тоа не го прави френетично, туку умерено и главно информативно. Главно покажува негативен 
однос кон политиката на Владата кога станува збор за спорот со Грција. Релативно неутрален, па 
дури и благо поткрепувачки е односот на медиумот кон постапките на Владата во однос на 
интеграцијата во ЕУ и НАТО. 

„УТРИНСКИ ВЕСНИК“ 
Пособен акцент е ставен врз темите кои се однесуваат на интегрирањето на Македонија во 

ЕУ (48) и зачленувањето во НАТО (30). Материјалите кои ги третираат овие тематски области се 
објавени на насловната страница и на ударните места на страниците во внатрешноста на весникот. 
Важноста на темата за медиумот се гледа и според бројот на објавени коменаторски текстови, 
чиишто автори се новинари од редакцијата на медиумот. Најмалку беше застапена темата 
„Судските процеси на трибуналот во Хаг“. 

Во најголем број случаи објавените материјали се информативни. Поретко се среќава 
мешање на жанрови. Материјалите во кои е забележано мешање на жанрови започнуваат како 
извештај, а продолжуваат како коментар. Во еден од прилозите со мешан жанр се забележува 
нагласување на содржината преку користење два наднаслова и два поднаслова (наднаслови: 
„Поранешниот албански премиер ја потврди понудата од Георгиевски во 2001 година“ и „Нови 
сведоци на случувањата во Македонија во 2001 година - Илир Мета потврдува дека била нудена 
поделба на државава“, како и насловите: „И Мета тврди дека имало предлог за поделба на 
Македонија“, „Илир Мета ја потврди понудата за поделба на Македонија“, сабота 24.09.2005).  

За темата „Регион“, наднасловот, насловот и поднасловот претставуваат резиме на текстот 
презентиран во материјалот. Фотографиите главно се реалистични и претставуваат портретен 
приказ на актерите. Најчест повод за написите се актуелни настани, кои се претежно описно 
презентирани. За темата „Односите со ЕУ“ забележливо е користење на портретни снимки на 
актерите кои медиумот има тенденција позитивно да ги промовира. Овие фотографии се поголеми 
од површината која отпаѓа на текстот. На пример, тоа е случај со фотографиите на премиерот 
Бучковки, еврокомесарот Солана, британскиот премиер Тони Блер, а поретко и на министерката 
Митрева и претседателот Црвенковски. 

Забележана е тенденција, присутна во неколку објавени материјали, за еднострано 
презентирање на информациите (презентирани се само домашни [Албанци] и странски актери - 
политичари од Република Албанија) кога весникот известува за предлогот на Љубчо Георгиевски 
за размена на територии во 2001 година (иако, весникот во наредниот број ги презентира и 
ставовите на Георгиевски). 

При известување за спорот околу името, за позицијата на грчката страна се дознава од 
непрецизни извори, додека изворите од македонската страна се прецизно наведени и се со 
позитивно валоризирање. Во прилозите од останатите теми главно постои јасно и прецизно 
посочување, цитирање или парафразирање на изворите. Инаку во целина, применето е описно 
презентирање на фактите за актуелните настани во прилозите кои имаат карактер на извештај. Во 
прилозите кои имаат мешан жанр (коментар и извештај) и во коментаторските прилози се 
забележуваат сугестии, оцени и прогнози. 

САД и Велика Британија се претставени како промотори и наклонети на македонската кауза. 
Колективниот актер ВМРО-ДПМНЕ, како и индивидуалниот, Љубчо Георгиевски, се главно 
негативно презентирани. Забележливо е позитивно промовирање на владината политика, умерен и 
балансиран позитивен начин на известување за активностите и политиката на претседателот 
Црвенковски. За министерката Митрева постои истовремено и умерена критика и поддршка.  

„ФАКТИ“ 
Во овој период најзастапени теми, барем на квантитативен план, се децентрализацијата (15) 

и односите со НАТО (14), иако во нив нема некој квалитативен однос или третирање. Па така, 
речиси ниту една од анализираните теми не е главна тема на некој од броевите. Тоа се однесува и 
за другите помалку застапени теми кои се предмет на оваа анализа. „Факти“ во овој период не 
објави ниту еден прилог на тема „Судските процеси на трибуналот во Хаг“. 
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Извештаите, вестите и прекажаните изјави или интервјуата се најчести форми на 
известување. Паѓа в очи дека во овој период отсуствуваат редакциските коментари, а и во 
написите речиси целосно е исклучен коментаторскиот пристап. Меѓутоа, афирмативна нота í е 
дадена на соработката меѓу Македонија и Албанија преку извештајот за потпишувањето на 
меморандумот меѓу општините Дебар и Пешкопеа за безвизен режим.  

Најчесто имаме јасна „коресподентност“ меѓу насловниот дел и текстуалната единица, а во 
голема мера отсуствуваат илустрации на текстовите. Во некои текстови насловот збoрува повеќе 
од самиот текст. 

Во темите кои се предмет на анализата најчесто се користат именувани извори, но поради 
нецелосното опфаќање на проблемите, тие често остануваат со еден извор, а некогаш текстовите 
се компилации каде што не е јасно кои се изворите. Исто така е забележано дека во еден број на 
весникот е претставена само едната страна од приказната, а во друг број, другата страна од истата 
приказна. 

Односот на „Факти“ според актерите во овој период е без нагласено фаворизирање. Во 
весникот се презентирани факти кои во најголем број случаи не се коментирани.  
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ПРИЛОЗИ 



ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО МЕДИУМИ ЗА АНАЛИЗИРАН ПЕРИОД 

ЗА ПЕРИОД: 5 СЕПТЕМВРИ – 1 ОКТОМВРИ 2005 

 
Медиум 

 
 
 

Тема 
А1 Вест Вечер Време Дневник Канал 

5 
МТВ 1 

 

МТВ 2 
на 

албански 
Сител Телма Утрински 

весник Факти 

Вкупно
(по 
тема) 

1. Спор за името 10 0 15 22 18 16 1 1 2 9 12 2 108 

2. Односи во регионот 5 0 7 14 20 4 2 3 4 3 11 5 78 

3. Хашкиот трибунал 6 2 6 6 9 3 3 0 0 2 2 0 39 

4.Децентрализација 8 1 16 32 5 6 4 7 2 28 22 15 146 

5. Реформи во      
судството 10 2 14 17 36 15 2 3 4 7 23 2 135 

6. Односите со ЕУ 18 5 34 31 32 14 15 14 11 11 48 11 244 

7. Односите со НАТО 13 5 23 17 0 26 8 9 4 17 30 14 206 

8. Спорот СПЦ - МПЦ 13 1 12 17 11 8 1 0 4 6 20 2 95 

Вкупно (по медиум) 83 16 127 156 171 92 36 37 31 83 168 51 1051 


