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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 4 септември до 1 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 оцената 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. Рамковниот договор  

2. Трансферот на власта (по Парламентарните избори 2006) 

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

Во овој период беа анализирани 1.316 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 

● Анализата забележува континуирано опаѓање на медиумската популарност на 
актуелните владини потези во тековниот политички процес. Владата на ВМРО-ДПМНЕ и 
коалициските партнери ниту приближно ја немаат медиумската наклонетост каква што 
Коалицијата „За подобра Македонија“ ја имаше непосредно пред и во периодот на одржувањето 
на парламентарните избори во јули годинава. Дека Владата има лош медиумски пласман 
сведочат ударните наслови: „Владата влегува во конфликт со Европската унија“, „...Оли Рен му 
укажа на Груевски дека има политичка криза во земјава...“, „За Македонија се оддалечува не 
само влезот во ЕУ, туку и почетокот на преговорите за членство“. 

 
● Еден дел од медиумите кои се склони да критикуваат, негативно ги вреднуваат новите 

измени и предлог-законските решенија на новата влада, вклучувајќи ги и кадровските промени 
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во државните институции. Другиот дел, пак, покрај овие причини, острината на критиката ја 
поткрепуваат и со интензивирањето на затегнатоста во меѓуетничките односи. Ваквите состојби, 
оценуваат критичарите, го забавуваат интегрирањето на Македонија во ЕУ. Како поткрепа за 
критиката се користат и изјави на европските дипломати. 

 
● Најпесимистичките прогнози и најслабите оцени се пласирани во медиумите во кои 

целосно доминира критиката (пофалбата, афирмацијата и одобрувањето се речиси исклучени). 
Во такви случаи, односот на новата влада кон меѓуетничките односи е оценет како фактор за 
дестабилизација на земјата и политички реваншизам кој ќе ја врати Македонија во 2001 година. 
Оцените се движат во дијапазон од „малцинска Влада без стабилно мнозинство за сите 
одлучувања“ до „Влада која нема и Бадентерово мнозинство“. Таквиот тип медиуми веќе го 
„активираат часовникот кој почнува да мери уште колку време и останува на Владата на 
Груевски“ (како што е опишано подолу во овој текст во делот 2.2. „Коментар за односот на 
медиумите кон темите“). 

 
● Дури и медиумите кои често се обидуваат да настапуваат балансирано, во кои 

одобрувањето не е сосема исклучено, сепак, индиректно ја критикуваат „непромисленоста, 
односно брзоплетоста на македонските власти воопшто при остварувањето на замислите, без 
да се размислува за последиците“ (негативните реакции од ЕУ поради некои потези на Владата). 
Медиумите кои најчесто избегнуваат отворено да ја критикуваат власта, целиот негативизам го 
насочуваат кон ДУИ („Политичарите, експертите и јавноста во корен треба да ги пресечат 
најновите барања на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, за уставни измени... во суштина тој 
започнува опасна игра што ги урива темелите на унитарна и суверена Македонија“). Во овие 
медиуми е присутно афирмативното вреднување на чекорите на новата влада и пласирањето 
настани (афери) кои ќе го дискредитираат работењето на претходната влада. Инаку, само во два 
медиума е целосно исклучена критиката и е присутна постојана афирмација, пофалба и 
одобрување на владината политика и нејзините активности (како што е опишано подолу во овој 
текст во делот 2.2. „Коментар за односот на медиумите кон темите“ и делот 3. 
Специфичности). 

 
● Видлива е поларизацијата меѓу медиумите кои ја критикуваат Владата и медиумите кои 

ја поддржуваат. Во оние што ја критикуваат, се кристализира сликата дека „Новата Влада е 
неодлучна во насочување на Македонија кон ЕУ, а Бадентеровиот принцип, на кој ЕУ посебно 
инсистира, го оценува како непотребен за изгласување на законот за полиција“. Особено се 
потенцира неспособноста на државните институции за реформи. Аргументирајќи, критичарите се 
повикуваат на реакциите, ставовите и оцените на речиси секогаш именувани политички 
авторитети од ЕУ. Во другата група медиуми коишто ја поддржуваат власта, најчесто се фалат и 
одобруваат сите иницијативи на новата влада, во однос на кадровската политика, со јасен 
фаворизирачки однос. Кадровските промени се оправдуваат најчесто со повикување на 
неидентификуван извор кој потврдува дека станува збор за европски стандарди, од што се гледа 
негативниот однос кон функционерите назначени од минатата власт (како што е опишано 
подолу во овој текст во делот 2.2. „Коментар за односот на медиумите кон темите“). 

 
● Оспореното членство на Анита Кипаризовска – Крстевска, од редовите на ВМРО-

ДПМНЕ, во Комитетот за односи меѓу заедниците како претставник на влашката заедница, 
поголемиот дел од медиумите на македонски јазик воопшто не го вреднуваа, т.е. не го негираа. 
Затоа, пак, двата медиума на албански јазик, „МТВ 2“ и „Факти“, објавија дека „ВМРО-ДПМНЕ 
преку изборот на Кипаризовска направила манипулации“ („МТВ 2“, 27.09.2006) и „За политички 
интереси, се менува етничката припадност“ („Факти“, 27.09.2006). Весникот „Факти“ на 28 
септември пренесе акценти од интервјуто на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, дадено за „Ројтерс“, 
со наслов на написот: „Миниран е Мировниот договор во Македонија“. 

 



 

 
Мониторинг на медиумите во Република Македонија 5 
НВО Инфоцентар, септември 2006  

2.1.1. Споредбени податоци за следењето на општествено-политичките теми 

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

2.2. КОМЕНТАР ЗА ОДНОСОТ НА МЕДИУМИТЕ КОН ТЕМИТЕ 

Рамковниот договор 
Специфичниот однос на Владата на ВМРО-ДПМНЕ кон Рамковниот договор и 

различните ефекти што произлегуваат од таквиот однос, вклучително и незадоволството на ДУИ 
од тие ефекти, се основните причини за актуелноста на оваа тема. 

Главните актери кои се во центарот на медиумското внимание се ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. 
Адекватно на таквиот третман, двата субјекта речиси подеднакво ја споделуваат медиумската 
критика и негација, а соодветно на тоа, и пофалбата и афирмацијата. 

Конкретните настани за кои медиумите „живо“ се интересираа во овој период се: 
обезбедувањето кворум во Собранието во контекст на обезбедувањето доволен број пратеници за 
примена на Бадентеровиот принцип (за изгласувањето на законите за внатрешни работи и за 
Републички судски совет); барањата на ДУИ за промена на Уставот и примена на Бадентеровиот 
принцип при формирање влада; одлучувањето на Советот на општина Чаир без примена на 
Бадентеровиот принцип; дебатата по повод петгодишнината на Рамковниот договор, 
организирана од фондацијата „Конрад Аденауер“. 

Весникот „Дневник“ континуирано настојува да го прикаже „милитантното 
националистичко лице на ДУИ кое работи против унитарноста на Македонија, водејќи опасна 
игра која ги урива темелите на унитарната и суверена Македонија“ („Доста се уцените од 
Ахмети“, 13.09.2006). Иако поумерно, сепак и „Време“ воопшто не и е наклонет на ДУИ, 
сметајќи дека „не е незаменлива“ (во обезбедувањето Бадентерово мнозинство) и дека 
„нејзините пратеници сакаат да оневозможат да се донесе законот што може да придонесе за 
повисока оценка за Македонија од Европската Унија“ („ДУИ не е незаменлива / До Бадентер и 
со пратениците од помалите заедници“, 06.09.2006). Значително поумерен е „Утрински весник“, 
кој пласира позитивен однос кон демократската политичка определба на ДУИ во времето на 
владеење заедно со СДСМ, додека пак во однос на игнорирањето на собраниските седници, 
присутна е остра критика за лицемерноста на партијата. Според медиумот: „ДУИ сега ја симна 
маската на демократска граѓанска партија“ („Зошто ДУИ треба да биде прагматична“, 
09.09.2006). 

Најпрвин, ТВ „Канал 5“ ја констатира фактичката состојба дека „власта нема 
`Бадентерово мнозинство` во Парламентот“ (15.09.2006). Подоцна, ТВ „А1“ оцени дека 
„парламентарното мнозинство, преку пратеничката Кипаризовска, го стави под контрола 
Комитетот за односи меѓу заедниците. Со тоа го обезбеди и правото да одлучи за кои закони 
ќе биде потребно да се примени Бадинтеровото правило на гласање“ (28.09.2006). ТВ „Телма“ 
кратко објасни дека „десеттиот глас потребен за оваа одлука (да се донесе закон без 
Бадентеровиот принцип, б.н.) е на пратеничката Анита Кипаризовска Крстевска која неодамна 
се изјасни како Влаинка, а претходно се изјаснуваше како Македонка“ (29.09.2006). Весникот 
„Време“ ја коментираше ситуацијата со оцени дека „Власите ќе го спасуваат Бадентеровото 
мнозинство; Игри со етничката припадност во Собранието“ (26.09.2006); „Битка за 
Бадентеровото мнозинство / Влашката пратеничка го раскара Собранието“ (28.09.2006). 

Одлуката на Комитетот за односи меѓу заедниците дека не е потребно да се примени 
Бадентеровиот принцип при гласањето за Законот за полиција, ТВ „А1“ ја оцени како „Очекувана 
победа на власта“ (29.09.2006), меѓутоа, „Утрински весник“, анализирајќи ја таквата политика, 
констатира аналогија со друга слична, инаку, поразена политика. Имено, игногирањето на 
Бадентеровиот принцип и проценката („од страна на Груевски“) дека тој не е нужно неопходен 
за изгласување определени закони (на пр., Законот за полиција), медиумот го оценува „како 
парламентарен модел кој го применувал Милошевиќ во етнички нехомогено општество“ 
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(„Партизам и патриотизам“, 05.09.2006). Врз основа на ваквите констатации, односот на 
ВМРО-ДПМНЕ кон меѓуетничкиот дијалог се проценува низ призмата на достигнувањата на 
владата на СДСМ кои се ценат како унапредување и надминување на етничките тензии („Пат во 
Шипковица“, 19.09.2006). Односот на ВМРО-ДПМНЕ кон ДУИ, весникот го цени како 
неподготвеност за градење клима на меѓуетничка толеранција, додека пак односот на ВМРО-
ДПМНЕ кон ДПА се цени како толерантност кон криминални дејствија и протежирање на 
криминалците во редовите на ДПА („Владината ДПА нема да и помогне на полицијата да го 
фати Агим Красниќи“, 25.09.2006). Интересно е дека слични оцени се среќаваат и во „Дневник“ 
(„Лека ќе го осигура Бадентер“, 21.09.2006). „Дневник“ уште во фичерот на прилогот истакнува 
дека Даут Реџепи - Лека е обвинет за случајот „Киднапирани Македонци“, за да ги посочи 
белезите на криминогеност во пратеничката структура на ДПА. 

 
Трансферот на власта 
Медиумите редовно и ударно известуваа за разрешувањата, именувањата и отказите што 

ги направи новата власт. Објавените материјали се посветени на кадровските смени што ги 
направи или ги најави новата власт (масовни разрешувања на функционери, најава за смена на 
јавниот обвинител и ангажирање странски советници, ревизори и др.). 

Клучни зборови, термини и поими со кои се опишуваат владините активности во 
процесот на трансферот на власта се: „непотизам“, „повреда на процедура“, „и деловничка и 
уставна и законска повреда во процедурата“, „разрешување во пакет – кршење на законските 
процедури“, „партиски чистки“, „меѓупартиска пресметка меѓу ДУИ и ДПА“, „земја на 
вршители на должноста“. 

Дури во 10 од 12 мониторирани и анализирани медиуми, циркулираат најмалку по два 
поима од цитираниот фонд термини, зборови и реченици. Дури во пет медиуми е употребен 
целиот (па и поширок) репертоар за оценување и вреднување на владините потези (ТВ „Канал 5“, 
„Утрински весник“, ТВ „А1“, „Време“, „Шпиц“)1. Во три медиуми вредносните оцени всушност 
претставуваат пренесени цитати – ставови на политичките противници на Владата (ТВ „Телма“, 
„МТВ 1“, „МТВ 2“). Во „Дневник“, цитираните вреднувања повеќе се во фунција на коментари 
од типот „назначувањата може но и не мора да значи дека секогаш се појави на непотизам“ 
(„Власта во родовско стебло“, 07/08.09.2006: „...не би било праведно да не се назначат 
квалитетни луѓе само заради тоа што се во роднински врски“). Весникот на албански јазик 
„Факти“ ја следи конфронтацијата меѓу ДПА и ДУИ/ПДП во врска со обвинувањата за 
реваншизам, којшто наводно го спроведувала сега владејачката ДПА врз кадрите назначени од 
ДУИ. Анализирајќи ги состојбите од еден друг агол, „Факти“ доаѓа до констатацијата дека „на 
повисоките функции биле фаворизирани провинциските кадри (кадри од провинцијата, б.н.)“, т.е. 
дека „министрите, замениците, но и службениците од другите ешалони, доаѓаат од Тетово и 
од другите места, а најретко од Скопје каде што и се одвива острата војна на партиите преку 
институционалното учество“ („Тетовското лоби ги заобиколува другите“, 15.09.2006).  
                                                 
1 ТВ „Канал 5“: „Груевски го брани непотизмот во Владата“, 07.09.2006; „Се развива непотизмот како 
принцип на владеење“, 28.09.2006; „Време“: „Форсира ли владата непотизам? / Сопругот на вицепремиерката 
Коневска стана прв даночник“, 07.09.2006; „Синдромот непотизам во власта / Груевски не е имун на 
практиката на неговите претходници“, 11.09.2006; „Утрински весник“: „Власта демонстрира двојни 
аршини за непотизмот”, „Долгорочно непотизмот и кронизмот на владејачката елита може да произведе 
погубни економски последици”, 7/8.09.2006; ТВ „А1“: „Денеска почнаа со именување на замениците министри, 
државните секретари и директорите на јавните претпријатија. Непотизам и стари кадри“ (05.09.2006); 
„Непотизам: Антикорупциска – нема судир на интереси“ (12.09.2006);  „Владата не ја погреши процедурата 
кога го именуваше новиот директор на Управата за јавни приходи. За прв човек го назначи Горан Трајковски, 
сопругот на вицепремиерката Габриела Коневска. По именувањето на братучедот на Груевски, Сашо 
Мијалков, за прв разузнавач, ова е веќе втор случај на непотизам во новата Влада. Од таму молк, но не и од 
опозиционата СДСМ“ (06.09.2006); Шпиц: „Разреши, па владеј“ рубрика ЦАЈТНОТ: „Македонија стана земја 
на вршители на должноста, на разрешени функционери со продоолжен рок на траење и со лимитирани 
одговорности и на замениците кои, со или против нивна волја, се турнати во фотелјите на своите 
доскорешни шефови“, 25.09.2006. 
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Единствено во „Вечер“ и „Сител“, мониторингот не забележа ниту еден материјал во кој 
авторот евентуално негативно би ги вреднувал потезите на Владата. Напротив, во весникот 
„Вечер“, сите иницијативи на новата влада во однос на кадровската политика се третирани со 
јасен фаворизирачки однос. 

Именувањето на Горан Трајковски (сопругот на вицепремиерката Габриела Коневска – 
Трајковска), за директор на Управата за јавни приходи (УЈП) и најавите за отпуштање на 
контролорите на летање во Управата за цивилна воздушна пловидба (УЦВП) со договори на 
дело, беа основа за најостри критики и сугестии насочени кон власта. Осомничени за непотизам 
(или кронизам), и поради тоа критикувани, во овој период беа и Стојан Андов, лидер на ЛП, и 
Зоран Ставревски, потпретседател во Владата (според ТВ „Канал 5“, „блиски роднини на 
двајцата политичари биле назначени во Надзорниот одбор на енергетската компанија ЕЛЕМ, 
позиции за кои кадровски решенија предлага Владата“). Ниту спикерот Љубиша Георгиевски не 
е исклучен од новинарска критика. Критиката која е упатена да него е „дека тој се однесува како 
случајно затекнат во парламентот“ („Утрински весник“). 

Во неколкуте медиуми во кои доминира негацијата на владините потези, продолжија 
критиките кон Владата поради намерата да го повлече од САД амбасадорот Љупчо Јордановски, 
односно поради влијанието на овој потег врз угледот на државата во контекст на членството во 
НАТО. 

Приемот на Македонија во франкофонското друштво со референцата БЈРМ е оценет како 
„попуштање на новата Влада во однос на спорот со името со Грција“. 

Видлива медиумска трага остави и ненадејната трагична смрт на Љупчо Лазаревски, кој по 
смената на власта беше принуден да даде оставка од позицијата директор на МРТВ. Повеќето 
медиуми го проследија како еден немил настан – нуспојава која се случи во целиот тегобен 
процес на трансфери на позиции. 

 
Македонија и ЕУ 
Слично како при третирањето на темата „Рамковниот договор“, медиумите и за оваа тема 

сметаат дека „оваа влада го задржува курсот, но влече поинакви потези од претходната“. Во 
врска со првата тема, повеќето од медиумите на македонски јазик (значи, не сите) не се противат 
и не го критикуваат односот на Владата кон Бадентеровиот принцип (и воопшто кон Рамковниот 
договор).  

Сосема поинаков е медиумскиот третман на владиниот однос кон темата „Македонија и 
ЕУ“. 

„Владата влегува во конфликт со Европската унија“, „Брисел оцени дека Владата оди во 
рикверц“, „измешани чувства за почетокот на работењето на Владата на Груевски“, 
„избледува сликата за европската перспектива за Македонија“, „За Македонија се оддалечува 
не само влезот во ЕУ, туку и почетокот на преговорите за членство“, „Македонија не може да 
се надева дека до крајот на годината ќе добие датум за преговори, бидејќи според Унијата 
реформите се одвиваат бавно и неефикасно“, „Македонската Влада не е изворно информирана 
што конкретно за Македонија значат официјалните најави од европските фактори дека 
проширувањето на ЕУ со нови земји-членки завршува со приемот на Романија и Бугарија“, „без 
задоволителни пораки за новата Влада - `Збогум ЕУ и НАТО, роковите по 2007`“, „резерви во 
поглед на она што може да резултира со замена на службени лица во државната 
администрација“. 

Повеќето медиуми сметаат дека кадровските промени што ги спроведува новата влада се 
одразуваат и на соработката со институциите на земјите членки на ЕУ. Медиумските критики 
насочени кон Владата се засновани врз критиките кои стигнаа од Брисел поради смената на 
кадрите од Царинската управа (обучувани според европските стандарди и вклучени во твининг-
програмата која е дел од помошта на Европската комисија за Македонија). Медиумите 
сугерираат дека смената на службениците во Царинската управа ќе резултира со стопирање на 
твининг-програмата со Холандија. 

Иницијативата за измена на Законот за електронски комуникации е негативно вреднувана 
во наслови, најави и коментари чии конструкции главно произлегуваат од слабите оцени на 
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меѓународните фактори („Време“: „прва воспитна шлаканица од Европа за новата Влада“; ТВ 
„Канал 5“: „Владата попушти на притисокот од Брисел. Законските измени беа обид да се 
промени актуелното раководство и во врвот на Агенцијата да се постават партиски луѓе. 
Токму тука ЕК препозна обид да се загрози независноста на регулаторот“.19.09.2006). 

„Утрински весник“ во „Часовникот на власта“ (15.09.2006) и делумно „Дневник“ во 
„Пораки без емоции“ (11.09.2006) оценуваат дека Брисел првенствено го интересира 
меѓуетничката стабилност, а економските реформи се второстепени, што, пак, кај новата влада 
тоа е обратно: меѓуетничките теми се под мораториум, а економските теми имаат приоритет. 

Анализата забележува дека „Вечер“ и ТВ „Сител“ демонстрираат тотално различно 
перципирање на активностите и настаните во кои е вклучена Владата и нејзините претставници, 
споредено со сликата за истите актери и состојби презентирана во речиси сите останати 
медиуми. Се забележува отворениот апологетски однос кон новата власт. Прилозите посветени 
на процесите за интегрирање во ЕУ се во духот на пофалби и потенцирање на способноста и 
капацитетите на новата влада, посебно на премиерот Никола Груевски. Материјалите помпезно 
се најавуваат на насловната страница од весникот (или во генералната најава во вестите). 
Содржината на материјалите, всушност, претставува триумфално проследување на посетата на 
премиерот Груевски на Брисел.2 

Анализирајќи ја, пак, погоре цитираната група наслови и најави, се забележува дека 
значаен дел од нив претставуваат комбинација од неповолните видувања на германскиот 
канцелар Ангела Меркел за европерспективите на државите кандидати од Западен Балкан, од 
една страна, и негативните забелешки на авторитетите од ЕУ за некои конкретни потези на 
македонската влада, од друга. Песимизмот во медиумската интерпретација на ставовите на 
Меркел, сепак не е базиран на официјална порака од ЕУ. Ваквото песимистичко пренесување и 
спојување на информации, однапред конструира дискурс во кој дополнително се акцентира 
неспособноста на новата влада да придонесе за интегрирање на Македонија во ЕУ. 

Изјавата на претставникот на ЕУ, Хавиер Солана, „ако го намалите данокот, ќе се 
преселам во Македонија“, во врска со владината планирана даночна реформа, не доби ниту 
приближен публицитет колку што беа експонирани критиките за досегашните потези. 

Посетата на партиската делегација на ДУИ на Брисел, сепак, остана во сенката на 
официјалната владина посета. Најголемо медиумско внимание на посетата на ДУИ посвети 
весникот „Вечер“, со иронични, подбивни и предизивикувачки текстови. 

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. 
 

                                                 
2 „Вечер“: „Дипломатска турнеја на Премиерот; Тотална европска поддршка. Сега Груевски е на ред да им возврати“, 
13.09.2006; „...Груевски доживеа досега невиден прием и чест од претставниците на Европската унија... Останува 
впечатокот дека ЕУ, за многумина неочекувано, даде голема важност на посетата на македонската делегација...“, 
13.09.2006; „Деновиве премиерот Груевски беше во Брисел. Дури ни Хрватот Санадер, миленикот на Европската унија, не 
доживеа да му се овозможи највисока средба во ЕУ и НАТО пред да му истече и првиот месец на премиерскиот мандат“, 
18.09.2006. 
ТВ „Сител“: „Овде во Брисел Никола Груевски го отвори дипломатскиот дел од премиерската кариера, и тоа на 
највисоко можно ниво. Ќе остане запаметено дека тој надворешната политика ја почна со посета на ЕУ и НАТО, а ако на 
тоа се приклучи дека на 17-ти го очекува средба со Меркел, првата дама или првиот човек на германската влада, тогаш е 
тоа навистина нешто што во Македонија барем досега не се случило, за месец дена да се направи таков дипломатски 
исчекор од страна на еден премиер“, 12.09.2006. 
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3.1. ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ 

ТВ „А1“ 

„Трансферот на власта“ е доминантната тема во вестите на ТВ „А1“, заедно со 
Рамковниот договор и односите на Македонија со ЕУ.  

Значаен дел од прилозите имаат колеблива структура и карактер. Станува збор за: а) 
прилози со структура на извештај и доминантно описен карактер, но и со авторски оцени и 
сугестии (30.09.2006; 23.09.200; 27.09.2006; 12.09.2006; 06.09.2006; 15.09.2006; 09.09.2006; 
04.09.2006; 14.09.2006) или б) описни извештаи со нагласено коментаторски карактер на 
уредничката најава (30.09.2006; 20.09.2006; 23.09.2006; 19.09.2006; 04.09.2006; 05.09.2006; 
06.09.2006). Уредничките најави често имаат оценувачки карактер или сугестивна конструкција 
кои не секогаш се карактеристични и за самиот прилог („Исечок од парламентарните сеанси. 
Драмолетка во режија на Љубиша Георгиевски. Потценувачки однос кон пратеникот Вејсели и 
непотребен сатирикон од спикерот“; „Се нишаат ли столбовите на владината коалиција?“, 
30.09.2006). Дел од прилозите се извештаи или вести во чиста жанровска форма. За единственото 
интервју што е дел од анализираните теми (со вицепремиерката Габриела Коневска - Трајковска), 
карактеристични се прашања со особено нагласен сугестивен и оценувачки карактер, дополнети 
со новинарскиот сарказам (09.09.2006).  

Визуелната илустрација има главно описна функција, а во овој период, инаку 
некарактеристично за „А1“, емитувани се и снимки со асоцијативна, оценувачка содржина 
(снимка од чистачки со метли во предворјето на зградата на Владата, како илустрација за 
кадровските „чистки“ на Владата, 20.09.2006).  

Изворите на А1 најчесто се релевантни, јасно именувани, цитирани директно или прека-
жано. Но, во значаен дел од прилозите, авторите пренесуваат и ставови од нејасно именувани 
извори, со дискутабилна дефиниција за нивната релевантност/веродостојност („високи владини 
извори“, „дипломатски извори“, „извори од Кабинетот на Претседателот“), што им дава 
шпекулативен карактер на информациите. Ваквите прилози често имаат нагласен оценувачки 
карактер, кој произлегува токму од оцените што ги соопштуваат шпекулативните извори.  

„А1“, во овој анализиран период, има или неутрален или нагласено критички однос кон 
разни субјекти. Повремените суптилни позитивни оцени најчесто се неутрализирани со пона-
гласените критики за субјектите (на пр., „ДПА покажа помек став и рече `да` за компромис...“ / 
„Со прифаќањето на предлог-законот за полиција ДПА им се одмаздува на ДУИ...“). Остри 
критики се изразени за премиерот Никола Груевски поради односот кон ДПА и НСДП 
(„Груевски ги изигра и ДПА и НСДП“), кон ДУИ и ВМРО-НП („Тактика на уцена Груевски 
применуваше и за време на преговорите за составување на неговата Влада. Кокетираше час со 
ДУИ, час со ВМРО-Народна...“) и кон СДСМ („Претходно со Бучковски се договори да ги 
отфрли барањата на ДПА за законот за полиција. Со овој чин, Груевски влегува и во 
внатрешната битка за лидер на СДСМ, фаворизирајќи го Бучковски, со тоа што му ги исполни 
барањата“). Остри оцени и сугестии за кадровската политика и непотизмот во Владата се 
изразени во повеќе ситуации, при што особено карактеристични се оние во интервјуто со 
вицепремиерката Коневска-Трајковска. Мета на критиките се и спикерот Љубиша Георгиевски, 
ДУИ, ДПА, СДСМ... Фаворизирање или директна позитивна оцена за одреден субјект речиси и 
не постои. 

Фактите се главно презентирани и интерпретирани без нагласено вреднување. Делумно 
исклучок во коректното информирање е пренесувањето шпекулативни факти и правењето сугес-
тивни конструкции со поврзување факти од јавна и лична природа (на пр., влијанието на 
брачниот статус на Шеќеринска врз нејзините шанси да стане лидер на СДСМ, 23.09.2006). 
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ТВ „КАНАЛ 5“ 

Во овој период, ТВ „Канал 5“ најмногу прилози и посвети на темата „Трансферот на 
власта“, додека останатите две анализирани теми – „Рамковниот договор“ и „Македонија и ЕУ“ - 
беа третирани со помал интензитет и беа речиси подеднакво застапени. Овој медиум, преку 
прилозите посветени на темата „Рамковниот договор“, прилично ја нагласи полемиката во врска 
со потребата за „Бадентерово мнозинство“, отворајќи го прашањето за сегашната и идната работа 
на законодавната власт во однос на законските решенија кои подлежат на ова правило. 
Забележано е дека со некои од пласираните сугестии се прогнозира можна (или веројатна) 
нестабилност, која, пак, понатаму служи за извесен медиумски притисок врз новата влада (07.09. 
2006; 15.09.2006; 25.09.2006). 

Се забележува зголемен интензитет на прилози во кои жанровски фигурира 
коментаторскиот извештај, а неговиот карактер, всушност, е сугестивен и оценувачки 
(06.09.2006; 23.09.2006).  

Преку најавите се настојува да се влијае врз аудиториумот, најчесто со констатации кои 
целосно се во фунција на остра критика насочена кон политиката на Владата („Се развива 
непотизмот како принцип на владеење“, 28.09.2006) и активностите на премиерот, Никола 
Груевски (07.09.2006). 

За пласираните информации, со неколку исклочоци, во овој период „Канал 5“ се повикува 
на прецизно именувани извори. 

Очигледен е интензивниот остар критички однос спрема премиерот Никола Груевски 
(21.09.2006). Негативно беа оценети и одредени актери од коалицискиот партнер во власта - 
Либералната партија, фокусирајќи се на нејзиниот претседател Стојан Андов (28.09.2006). Дел од 
активностите на ДУИ и ДПА како политички субјекти се, исто така, негативно оценети 
(06.09.2006; 26.09.2006). На граница на професионалност е интензивното напаѓачко оценување 
на индивидуалниот избор и чувство за етничка припадност на парламентарката Анита 
Кипаризовска - Крстевска (25.09.2006; 27.09.2006). 

Во прилозите, фактите беа главно коректно презентирани, меѓутоа, често тие не беа 
присутни во најавите каде што се креира сосема друга конотација за настаните за кои се 
информира. 

„МТВ 1“ 

 Од темите кои се предмет на оваа анализа, најзастапени прилози беа оние во кои се 
говореше за трансферот на власта и евроинтегративните процеси. 

Како и обично, најчесто сретнуван жанр во вестите на „МТВ 1“ беше извештајот, во кој 
напати беа забележани елементи на коментар. Прилозите имаа информативен карактер, без 
дополнителни оцени, прогнози и сугестии, а во некои прилози воопшто и не беше забележлива 
новинарската интервенција. Во тие случаи, пред снимките од настаните во кои беа емитувани 
изјави на главните актери, одеа сосема кратки најави. 

Најавите, пак, беа во логичен сооднос со содржината на анализираните прилози. Тие или 
го најавуваа она што следи во содржината или беа резиме за најавениот настан. Во тој дух беа и 
визуелните материјали, соодветни и претежно од самите настани, со исклучок на авторскиот 
потпис на снимките и монтажата. 

Иако генералната слика упатува на фактот дека е јасно кој ја пренел информацијата, 
нарушувањето доаѓаше од блокот прилози посветени на трансферот на власта во кои 
информациите доаѓаа од „некои експерти“, „од некои други експерти“ и беа онакви какви „што 
ги има МТВ“. 

Низ прилозите беше видливо шаренило од ликови – претставници на сите релевантни 
политички партии, дури и честото присуство на опозиционата СДСМ - без коментари и критики. 
Сепак, се забележува дека власта добиваше повеќе простор, но во овој период, тоа се случува 
кога се реализираат посети на официјални делегации во и од други земји. Значи, во 
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анализираниот период не беше видливо приклонување кон некоја страна, и покрај 
забележителното акцентирано присуство на политичари од власта. 

Фактите во настаните беа пренесувани онака како што се случиле, со наведување на сите 
поединости и со отсуство на вредносни судови. 

„МТВ 2“ (ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК) 

„МТВ 2“ – редакција на албански јазик, најмногу интерес покажува за следењето на 
трансферот на власта и на односите со ЕУ. Темата „Рамковниот договор“ е застапена помалку. 

Главни и единствени жанрови во кои се структурирани прилозите на „МТВ 2“ се 
извештаите, вестите и изјавите. 

Во голем број случаи, прилозите се илустрирани со снимки од настани, но еден дел од 
нив - само со гласот на некои од изворите. Во овој период, забележано е суптилно 
манифестирање однос на медиумот кон актерот. На пример, зачленувањето на Анита 
Кипаризовска во Комитетот за односите меѓу заедниците е манипулација (иако тоа е ставно во 
контекст на оцените на ДУИ и македонската опозиција за овој спорен избор; 27.09.2006). 

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

Во овој период не е забележана изразена пристрасност на медиумот кон актерите, освен 
во два прилога (27.09.2006), каде што може да се насети извесен негативен однос кон одредени 
постапки на партиите на власт. 

Односот кон фактите е неутрален, бидејќи не е забележано драстично менување на 
досегашниот курс на презентирање факти без коментар. 

ТВ „СИТЕЛ“ 

ТВ „Сител“ им посвети посебно внимание на трите теми кои беа мониторирани и 
анализирани во овој период. Речиси подеднакво беа застапени сите теми. 

Извештајот и веста беа најзастапените жанровски форми, но имаше ситуации кога не 
можеше да се определи жанрот на прилогот. Иако тоа не беше правило, сепак беа забележани 
отстапувања од строго информативниот карактер на прилозите, кога новинарите/редакцијата 
изнесуваа свои оцени за состојбите за кои известуваат („Законот околу кој долго време се кршеа 
копјата СДСМ и ДУИ, ВМРО-ДПМНЕ и ДПА со леснотија го прифатија“, 06.09.2006). 

Најавите на прилозите ги карактеризираше „избрзаност“ и, на моменти, пренагласување 
на настаните за кои се говори подоцна, во сегментите од прилозите кога се емитуваат изјавите на 
актерите. Во самите прилози напати беа присутни и оцените на новинарите/редакцијата 
(„Партиите почнаа да се потсмеваат со барањето на ДУИ за влез во власта. ’Мислам дека они 
имаат очигледно касно палење во мислите’“, 14.09.2006). Визуелните елементи беа соодветни. 
иако, многу често, неозначени. 

Генерализациите при наведувањето извори се уште се присутни („од СДСМ најавуваат“, 
„од ВМРО-ДПМНЕ велат“). Кон ова ќе ја додадеме и зачестената појава на емитување цели 
прилози базирани на неидентификувани извори, а пренесувани како факти. 

Поголемите политички субјекти добиле соодветен третман, т.е. на сите им беше отстапен 
простор во вестите на „Сител“. Но, конотацијата не беше подеднаква за сите. Додека беа 
потенцирани врвните квалитети на новите луѓе во власта (дури „Сител“ повремено застануваше 
и во нивна одбрана пред нападите на опозицијата), опозицијата беше окарактеризирана како 
„неефикасна“. 

Не недостигаше и појавата, фактите за кои се говори во прилозите да останат во сенка 
или/и воопшто да не бидат наведени поради вреднувањата и коментарите кои им претходеа („Ги 
имаме сега ДУИ кои како интегративци велат дека ги бојкотираат органите или 
институциите на државата, поради свои причини. Тие веќе утре ќе бидат на тест. Ако ги 
бојкотираат органите, дали ќе ја бојкотираат и независноста на државата, утрешниот 
празник на независноста. Знаеме како се прави тоа. Знамиња државни, присуство, или само ќе 
го искористат денот како неработен ден, што го овозможува државата“ 07.09.2006). 
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ТВ „ТЕЛМА“ 

Главна тема во информативните емисии на ТВ „Телма“ е трансферот на власта, каде што 
се опфатени многу аспекти, обработени со професионален пристап во обид да се прикажат 
сосотојбите во својата сложеност. 

Доминираат извештаите, потоа веста и изјавите. Описниот карактер на прилозите се меша 
со оценувачкиот во многу мал број прилози (12.09.2006; 20.09.2006,; 27.09.2006). 

ТВ „Телма“ претежно прикажува актуелни снимки од настаните, а по потреба и стари, 
архивски (за проблемите во образованието, користени се стари снимки од бившиот министер за 
образование). 

Изворите се речиси секогаш именувани, чиишто изјави редакцијата не ги коментира. 
Исклучок се мал број прилози (на пример, повикот на Али Ахмети, лидерот на ДУИ, да се сретне 
со премиерот Груевски во Шипковица, 11.09.2006). 

Односот спрема актерите е неутрален и непристрасен. Таквиот однос е напуштен во 
прилогот за работењето на бившиот министер за образование, кому му се припишуваат некои 
проблеми (на пример, за случајот на гимназиската паралелка на албански јазик во основното 
училиште во Чашка, 12.09.2006; или, пак, односот кон пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ, Анита 
Кипаризовска, за која се вели „дека претходно се изјаснувала како Македонска, а сега како 
Влаинка“, 29.09.2006). 

ТВ „Телма“ најчесто пренесува, но не коментира факти. Коментирањата се многу ретки, 
како на пример, при третирањето на проблемот со промената на имињата на неколку училишта 
со настава на албански јазик: „Можеби делува апсурдно, но имињата на училиштата, а не 
квалитетот и условите во кои се изведува наставата, и натаму претставуваат повод за 
бојкот“ е оцената на медиумот за случаите на училиштата во Режановце и Шуто Оризари 
(променети имиња од „Маршал Тито“ во „Битолски конгрес“ и од „26 Јули“ во „Арбен Бајрами“; 
4.09.2006). 

3.2. ДНЕВНИ ВЕСНИЦИ 

„ВЕЧЕР“ 

За темата „Трансферот на власта“, весникот „Вечер“ покажа особено голем интерес, а 
најмал интерес пројави за темата “Рамковниот договор“. Во рамките на темата „Македонија и 
ЕУ“, весникот објави текстови во кои подробно се информира за сите владини активности 
поврзани со евроинтегративните процеси.  

„Вечер“ се постави во улога на медиум - промотор на кадровската политика на новата 
влада, со јасен фаворизирачки однос кон сите нејзини решенија. Интересно е тоа што се пишува 
посебна статија буквално за секоја пристигната честитка од странски владини и дипломатски 
претставници до новиот премиер и новата влада. Во таквите материјали се забележува дека 
контекстот е во функција на одржување позитивно јавно мислење за власта.  

Во овој период доминираат информативните жанрови. Описно и со позитивно 
вреднување на настаните се пренесуваат информациите за новата власт, а сугестивниот и 
оценувачкиот карактер е присутен во скоро сите статиите чиј фокус е минатата власт. 

Насловите се во корелација со текстот, но најчесто претставуваат помпезни најави на 
успесите на Владата („Тотална европска поддршка. Сега Груевски е на ред да им возврати“, 
13.09.2006) или се во функција на девалвирање на одредени личности од опозицијата (19.09.2006; 
28.09.2006). Едновремено, дел од фотографиите се во насока на создавање посилна импресија за 
настаните за кои се информира (19.09.2006). 

За разлика од претходниот период, забележан е пораст на материјали во кои изворите се 
прецизно именувани. Сепак, во оние материјали во кои се пренесуваат информации за сменети 
функционери назначени од минатата власт, присутни се повикувања на неидентификувани 
извори (11.09.2006; 30.09.2006).  
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Во сите објавени статии во овој период, најприсутна личност е премиерот Никола 
Груевски, претставен како „двигател на прогресот во македонското општество“ (18.09.2006). 
Активностите на ДУИ во континуитет се предмет на иронични коментари (14.09.2006), а слично 
на тоа, негативно се оценети и одредени личности од СДСМ (11.09.2006).  

Непотврдени факти се пласирани во неколку шпекулативни текстови, во кои целокупната 
структурна поставеност гравитира околу нив со цел тие да се перципираат како вистинити 
(11.09.2006). 

„ВРЕМЕ“ 

Најголем број прилози во овој анализиран период „Време“ и посвети на темата „Трансфер 
на власта“. Односите на Македонија со ЕУ и Рамковниот договор беа опфатени со помал број 
новинарски текстови. 

Најголем дел од прилозите во „Време“ се извештаи со описен карактер, а сосема мал број 
содржат суптилни оцени кои не влијаат врз општиот впечаток за нивниот карактер. Редакциските 
коментари имаат доминантно место во дефинирањето на ставот на медиумот кон настаните и 
субјектите поради квантитетот и интензитетот на оцените и сугестиите во нив. Коментаторите 
изразија и позитивни и негативни оцени за разни субјекти, а дел од нив ја пронајдоа и, условно 
земено, „забавната“ страна на настаните („Зошто промените на националноста се забавни“, 
30.09.2006 - „затоа што националноста станува како хороскопски подзнак на главниот знак - 
партиската националност: ДПМНЕ-националност, СДСМ-националност, ЛДП-националност. 
Тоа е баш згодно, на пример, некој да се изјасни дека по националност е СДСМ-овец, со поднзак 
Влав...“). 

Иако најголем дел од прилозите имаат описен карактер, насловниот дел често содржи 
оцени и сугестии чиј интензитет и содржина варираат од настан до настан („Поранешните 
министри не им одолеваат на државните пари / Бучковски, Мехази, Поповски и Буџаку – 
најголеми трошаџии“, 29.09.2006; „Телекомуникациите и авторските права сопирачки за во 
ЕУ“, 19.09.2006; „Бучковски се спаси, засега“). Забележливи се и наслови и наднаслови кои 
содржат оцени со различен карактер, за условно слични настани (на пр., насловите на прилози 
посветени на кадровските смени - „Груевски решен да се пресмета со митаџиите од Царината“; 
„Фејзулаху ги избрка партиските војници од УЦВП“ и „Операција метла во УЦВП“, „Имињата 
на државните секретари станаа државна тајна“; „Клоца за вработените со договор“). Во 
визуелната илустрација главно доминираат реалистични фотографии. Малубројни, но 
впечатливи се фотомонтажите поради нивната асоцијативност и саркастичност (05.09.2006, 
„Windows Sdsm XPremier © 2006 “). 

Информирањето главно се темели на факти добиени од јасно именувани, релевантни 
извори. Сепак, не е сосема исклучено присуството и на нејасно дефинирани извори кои 
пласираат шпекулативни информации и оцени, кои повремено имаат доминантно место во 
насловите („сметаат собраниски извори“, „дипломатски извори“, „високи извори од ДУИ“, 
„Неофицијално, станува збор за недоразбирања“). 

Субјектите инволвирани во актуелните настани речиси постојано се мета на критичката 
опсервација на авторите. Медиумот интензивно оценува, сугерира и/или прогнозира, главно во 
редакциските коментари и во стрипот „Пецко“. Притоа не е забележлив исклучително позитивен 
или негативен однос спрема конкретен настан или субјект. Власта во целина (Владата) е предмет 
на остри негативни критики поради, како што оценува медиумот, процедуралните грешки и 
кадровските смени („Утки во три чекори“, 14.09.2006; „Има ли контролор во радарската 
кула?“, 15.09.2006). Весникот, меѓутоа, изразува поддршка за прашања за кои постои поделеност 
во јавноста, како што е идејата за ангажирање странски ревизори („Педро да виси“, 28.09.2006). 
Опозициската ДУИ е критикувана поради односот кон лидерските средби и кон Бадентеровиот 
принцип („Кабинетот во Шипковица“, 13.09.2006; „ДУИ - акробации“, 26.09.2006). Според 
„Време“, настаните во СДСМ ќе се претворат или во „лов на вештерки“ или ќе значат „нова 
шанса“ за СДСМ („Пред пресвртница“, 05.09.2006). Стрипот „Пецко“ има умерен позитивен 
однос спрема премиерот Груевски („Трка на 100 чекори со пречки“ со многу сопки, испружени 
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нозе, 15.09.2006) и главно саркастичен однос кон СДСМ („Најпосле овие од СДСМ направија 
нешто добро. Шеќеринска се омажи!“, 23.09.2006). 

Во информативните прилози, фактите се презентирани коректно и неутрално. Вреднува-
њето и толкувањето на фактите е карактеристично за редакциските коментари и обично 
претставува заокружување на сликата за настаните и субјектите. 

„ДНЕВНИК“ 

Најголем број прилози отпаѓаат на темата „Трансферот на власта“. Во рамки на темата, 
главен акцент е ставен на афирмацијата на економската програма на ВМРО-ДПМНЕ, потребата 
од поагилна борба против корупцијата, потребата од воспоставување функционален правен 
систем, како и именувањето нови функционери. 

Покрај извештајот, како доминантна жанровска форма, не ретко се сретнува употреба на 
мешовитиот жанр: коментар и извештај. 

Покрај насловите кои ја резимираат главната тема, весникот често употребува 
сугерирачки наслови. Прилозите кои имаат сугерирачки наслов, речиси редовно се проследени 
со непрецизни извори, сугерирачки фотографии и сугерирачка легенда под фотографијата. Се 
случува овие прилози да бидат збогатени со фичер или антрфиле во функција на манипулативен 
дискурс, односно како „насочувачи“ на вниманието на читателот. Илустрација на текстовите 
најчесто се фотографии од актуелните настани за кои се известува. Понекогаш се употребени 
архивски фотографии со сугерирачка легенда. Ваков вид илустрации се користат кога се 
критикува работата на претходната влада. „Дневник“ употребува сугерирачки наслови, фичер, 
легенда под фотографија и сугерирачка фотографија за прилози кои, инаку, имаат информативна 
структура, а жанровски и припаѓаат на категоријата извештај. 

„Дневник“ зачестено употребува непрецизни извори, како што се: „тврдат експерти“, 
„правниците тврдат“, „на универзитетите велат“, „Владата“, „од Владата“, „од извори на ДУИ; 
дознаваме од партиски извори; според наши извори“. Во текстовите кои се објавуваат во 
рубриката „Еврорама“, често се сретнуваат непрецизни извори: „дипломатите во Брисел“, 
„според анализите на експертите“, „дипломатите кои не сакаат да им се споменува името“. 

Во прилозите кои се однесуваат на темата „Рамковен договор” се забележува цитирање на 
експерти кои ја застапуваат само едната страна, страната која весникот ја протежира 
(„Професорот Владо Поповски е изненаден од експресната позитивна реакција на 
меѓународните претставници за најавената средба Груевски - Ахмети… Го поздравија повикот 
на Ахмети, Груевски да оди во Шипковица и да ги прифати неговите барања. Од тоа 
произлегува дека Премиерот треба да признае оти и грешел на ДУИ, вели Поповски“; „Поповски 
изненаден од странците”, 13.09.2006). Присутна е и интерпретација на непрецизните извори, 
особено кога непрецизниот извор упатува, односно зборува за друг актер („Веронаука повторно 
во училиштата“, 05.09.2006).  

Се забележува критичкото известување за активностите на ДУИ. СДСМ зачестено се 
критикува поради „нерегуларностите во периодот на владеењето со државата“; додека пак 
меѓународниот фактор, „иако е пожелно да се има како сојузник, добро е да се држи на страна и 
да не се меша во плановите на ВМРО-ДПМНЕ“ („ЕУ бара танго од Груевски и Ахмети“, 
13.09.2006). 

Забележителен е позитивниот однос кон иницијативите на новата влада. Тоа се 
забележува во однос на одлуката на Груевски ДУИ да не биде коалициски партнер во власта, 
како и поддршката за измените на законот за гласање (вклучување и на дијаспората), 
воведувањето веронаука во образовниот процес, ангажирањето странски ревизори и слично. 

Чисто информативните прилози, фактите ги презентираат описно. Во коментаторските 
извештаи се забележува интерпретација и вреднување на презентираните факти, и тоа особено 
кога изворот на информација е непрецизен. 

Понекогаш се случува фактите да бидат вреднувани уште во насловот на прилогот, кој 
пак по својата структура е информативен. 
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„УТРИНСКИ ВЕСНИК“ 

Темата „Трансферот на власта”, според бројот на објавените материјали, значително 
отскокнува од другите две мониторирани и анализирани теми. Темата „Трансферот на власта” ги 
опфаќа и поттемите: а) разрешувања и назначувања државни службеници, во кои спаѓаат 
разрешувањата на јавниот обвинител Прчевски и амбасадорите Спасов и Јордановски; и б) 
(не)балансирањето на новата влада помеѓу партиските и државните интереси. 

Во овој период извештајот доминира како информативна новинарска структура. Во 
прилозите кои имаат карактер на извештај, изнесените факти се презентирани описно. 
Актуелните настани, „Утрински весник“ често ги толкува во коментаторски прилози, во кои 
изнесените факти се оценуваат, вреднуваат и интерпретираат. Во такви случаи, повремено и се 
прогнозираат исходите до кои ќе доведат определени постапки на Владата („Часовникот на 
власта“, 15.09.2006; „Оксиморон во библиска земја“, 11.09.2006). Авторите на ваков тип прилози 
најчесто се уредници, заменици уредници или уредници-коментатори, како и постојани 
коментатори-аналитичари.  

Коментаторските текстови се со сугерирачки наслови, додека информативните прилози 
главно имаат наслови кои претставуваат резиме на главната тема. Забележани се случаи кога и 
информативните прилози се насловени со сугерирачки наслови. Овие наслови понекогаш имаат 
интерпункциски знаци кои ја прават неодредена пораката на соопштеното („Холанѓаните ја 
стопираат поддршката на македонскта Царина?“, 16.09.2006; „Димитров `се враќа` во САД “, 
16.09.2006) или пак имаат двојни наслови, еден наслов за насловната страница, а друг за 
страницата на која е објавен прилогот. 

„Утрински весник“ употребува реалистични фотографии од настаните. Колкаво значење 
на настанот му дава медиумот може да се определи според големината на фотографијата и 
легендата која ја следи истата, како и од употребениот фичер (фото на Горан Трајковски и 
легенда: „Кадровски ‘подновувања’ или можеби персонални ‘воскреснувања’ што ги аминувал 
Кабинетот на Никола Груевски“ наслов: „Сопругот на вицепремиерката во директорска 
фотеља на УЈП“, 7/8.09.2006). Весникот ретко користи архивски фотографии. Објавува архивски 
фотографии кога ги нагласува постапките и одлуките на претходната влада (наслов на прилог: 
„Мешање на картите“, објавена е фотографија на Бучковски од настан кога Македонија стана 
кандидат за членство во ЕУ. Под текстот оди легенда: „Европа / СДСМ и ДУИ ги санираа 
тешките последици од воената политика на ВМРО-ДПМНЕ и ДПА и ја етаблираа државата во 
нормалниот свет…“). 

Во овој период доминираат прецизни извори на информации, иако се присутни 
непрецизни извори особено во прилозите кои имаат мешовит жанр (коментаторски извештај). 
Непрецизни извори се забележуваат во прилози кои имаат шпекулативен карактер и пресметана 
сензационалност (цитат: „Антикорупционерката Слаѓана Тасева е кандидат за државен јавен 
обвинител, дознава `Утрински весник` од добро информирани извори...“, наслов: „Слаѓана 
Тасева кандидат за местото на Прчевски?“, 19.09.2006). 

Присутна е јасна критика упатена до премиерот Груевски и партијата на која и припаѓа 
[во прилогот „Оксиморон во библиска земја“, 11.09.2006, Премиерот е именуван како 
„(окси)морон“, во други текстови - „технократ“, „детенце кое си игра во детска градинка, а 
детската градинка е зградата на Владата“ („Крајот на играта“ и „Ставот на лавот“, 
04.09.2006)]. 

Позитивен однос се забележува спрема Бучковски и на моменти спрема целата СДСМ, 
особено во доменот на хармонизирање на меѓуетничките тензии и добивањето кандидатура за 
ЕУ. 

Особено неодреден, нејасен, па дури и двосмислен однос е манифестиран спрема Слаѓана 
Тасева со употреба на придавките: „антикорупционерката, познатата дама без влакно на 
јазикот, која добро котира и кај странските амбасадори“. 

Во коментаторските материјали многу често презентираните факти се интерпретирани со 
вреднување, но се случува и кај прилозите кои претендираат да имаат информативна структура, 
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фактите често да бидат презентирани и интерпретирани со вреднување, со што прилогот добива 
карактер на коментаторски извештај. 

„ФАКТИ“ 

Трансферот на власта, како доминантна тема во овој период, двојно повеќе е присутна 
споредено со темите „ЕУ“ и „Рамковниот договор“. 

 Во овој период се забележува (како ретко кога), покривање на настаните само преку 
информативните жанрови (извештаи, вести и изјави или пренесени интервјуа), додека 
коментарот е сосема отсутен. Само во многу ретки случаи, и минимално, се појавуваат оцени на 
авторите, како што беше случајот за кадровската политика на партиите на Албанците 
(„Тетовското лоби ги заобиколува другите“, 15.09.2006), или пак коментаторски наслови од 
типот „За политички интереси, се менува етничката припадност“ (27.09.2006).  

Бидејќи написите припаѓаат на жанровите извештај и вест, тоа на некој начин ги 
детерминира и насловите, кои најчесто се информативни (освен веќе споменатите исклучоци). 
Текстовите кои покриваат главни настани најчесто се придружени со соодветна фотографија, но 
има текстови без фотографија или илустрација. Карикатурата е исклучена. 

„Факти“ користи бројни, најчесто, именувани извори: политички претставници на 
партиите, Владата или ЕУ. Напати, весникот се повикува и на неименувани партиски извори, за 
кои се креира впечаток дека се проверени. Се забележува информирање каде што главен извор е 
соопштение од кабинетот на некој од министрите (пр., Имер Селмани, потпретседател на 
Владата). 

Односот спрема различните актери е неутрален, бидејќи не е забележано видливо и 
експонирано поддржување на некој од субјектите. 

Одредени состојби „Факти“ ги гледа од свој агол и зазема одреден став, како што беше 
кадровската политика на партиите на Албанците („Тетовското лоби ги заобиколува другите“, 
15.09.2006), или пак посетата на премиерот Никола Груевски на Брисел („Збогум ЕУ и НАТО, 
роковите по 2007“, 15.09.2006). Сличен е третманот и на односите во коалицијата ДУИ-ПДП 
(„Вејсели направи лапсус, или го призна Груевски како премиер?!?“, 18.09.2006). 

„ШПИЦ“ 

Законот за полиција, компликациите во врска со гласањето со „Бадентеровото 
мнозинство“ и реакциите на настаните во процесот на трансферот на власта беа темите кои 
главно доминираа на страниците на „Шпиц“. Прашањето на именувања и разрешувања 
функционери беше доминантната тема во анализираниот период. 

Доминантен жанр во анализираните текстуални единици беше извештајот кој понекогаш 
се базира само на неофицијални информации, што пак остава впечаток на висок степен на 
шпекулативност. Оцени од страна на новинарите беа среќавани во повеќе случаи, меѓу кои 
именувањето на членовите на ВМРО-НП како „љупчовистите“, а потоа и оцените за 
активностите на новата влада („Македонија стана земја на вршители на должноста, на 
разрешени функционери со продоолжен рок на траење и со лимитирани одговорности и на 
замениците кои, со или против нивна волја, се турнати во фотелјите на своите доскорешни 
шефови“, „Разреши, па владеј“, рубрика „Цајтнот“, 25.09.2006). 

Оцени, сугестии и нагласување на значењето на текстовите беа честа слика во насловите 
на анализираните единици, и тоа најмногу во третманот на прашањето за трансферот на власта 
(„Владата утна со одлуката за разрешување на Прчевски“, „’Странци’ и во вториот ешалон“, 
„Прчевски: `Тоа „дерле“ Груевски не може мене да ме разрешува`“). Понекогаш таа улога ја 
имаше и илустративниот материјал (фотографија на која во крупен план е лидерот на ДУИ, Али 
Ахмети, со подигната рака и сериозен лик, при што тенденцијата е настанот да се зачини со 
поголема доза на драматичност; „Ахмети го кани Груевски во Шипковица“, 12.09.2006). 

При анализата често се сретнуваа информации чие потекло беше непотврдено. 
Понекогаш беа конструирани и цели текстови кои не се базираа на никаков официјален извор 
(„неофицијално дознаваме“, „извори на Шпиц“, „извори на партијата“ и сл.). Најголемите 
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отстапувања во употреба на изворите беа забележани во текстовите кои се однесуваа на 
трансферот на власта. 

Приклонување кон некоја политичка опција не можеше во целост да се утврди, но факт е 
дека опозициската СДСМ беше една од најприсутните. Повеќе би можело да се зборува за 
наклонетост кон личности (на пример, во овој период, наклонетост кон Владо Бучковски). Исто 
така, според зачестеното присуство на страниците на „Шпиц“, се издвојува и ДУИ, но повеќе 
како појава која се должи на тековните случувања со и околу партијата. 
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ПРИЛОЗИ 



 

 

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО МЕДИУМИ ЗА АНАЛИЗИРАН ПЕРИОД 

За период: 4 септември – 1 октомври 2006 
 

 
Медиум 

 
 
 

Тема А1 Шпиц  Вечер 
 
Време  

 
Дневник 

 
Канал 

5 

 
МТВ 1 

 

МТВ 2 
на 

албански 

 
Сител 

 
Телма 

 
Утрински 
весник 

 
Факти 

 
Вкупно 

(по 
тема) 

1. Рамковниот 
договор  16 12 11 18 47 17 10 8 22 7 17 11 196 

2. Трансферот на 
власта  61 30 73 131 154 47 19 29 27 62 179 46 858 

3. Односите со ЕУ 21 7 32 34 31 18 13 22 22 8 36 18 262 

Вкупно (по 
медиум) 98 49 116 183 232 82 42 59 71 77 232 75 1316


