
 

 

 

Мониторинг на медиумите во Република Македонија, 2007/2008 
 
 

Уредник: м-р Горан Стојковски 
 
 

Автори на анализите: Билјана Михајловска, Даут Даути, 
м-р Маријана Марковиќ и м-р. Гоце Величковски 

Набљудувачи: Александар Стевановски, Анета Нечак, Васил Ашталкоски, Нагип Шаља, 
Султана Чулева 

 
 

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 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Број 21 
 
 
 

МЕДИУМСКО ОГЛЕДАЛО 
 

април 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

 
Мониторинг на медиумите во Република Македонија 2 
НВО Инфоцентар, април 2007  

 
 
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 4 

3. Специфичности 8 

3.1. Телевизиски станици 8 

ТВ „А1“ 8 

ТВ „Канал 5“ 9 

„МТВ 1“ 10 

„МТВ 2“ (Програма на албански јазик) 11 

ТВ „Сител“ 11 

ТВ „Телма“ 12 

3.2. Дневни весници 13 

„Вечер“ 13 

„Време“ 13 

„Дневник“ 14 

„Утрински весник“ 15 

„Факти“ 15 

„Шпиц“ 16 

ПРИЛОЗИ 17 

Интензивност на објавени материјали по медиуми за анализиран период 18 



 

 
Мониторинг на медиумите во Република Македонија 3 
НВО Инфоцентар, април 2007  

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 (5). Резултатите од мониторингот се наоѓаат во овој извештај кој го опфаќа периодот 
од 2 до 29 април 2007 година.  

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

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

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

Предмет на анализа беше односот на медиумите кон:  

1. Владините политики (практикувањето на власта) 

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

Во овој период беа анализирани 1127 објавени материјали: текстови, илустрации, стрипови 
и карикатури, како и прилози во централните дневно-информативни емисии кои се однесуваат на 
посочените тематски области. Комерцијалните политички реклами, соопштенија и огласи не 
се предмет на мониторингот и анализата. 

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

2.1. ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ 

● Разрешувањето, односно разместувањето на вработените во Секторот за евроинтеграции 
при Владата на Република Македонија беше главен настан врз кој се фокусира медиумското 
внимание, но и настан за кој интензивно беа пласирани новинарски коментари и процени. 

Уште при насловувањето на текстовите и најавувањето на прилозите кои известуваат за 
случувањата во Секторот за евроинтеграции, се забележува дека повеќето медиуми остро ја 
критикуваат владината постапка. Токму кадровските смени во овој Сектор е прашање коешто е 
извлечено во преден план и при известувањето за средбата меѓу еврокомесарот Оли Рен и 
вицепремиерката Габриела Коневска – Трајковска во Брисел. 
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Повеќето медиуми ја изразија својата загриженост дека Владата спроведува политика која 
според реакциите од Брисел неповолно се одразува врз напредокот на македонските 
евроинтеграциски процеси. 

● Растурањето на коалицијата ПДП-ДУИ и идејата на лидерот на ПДП за обединување на 
албанскиот политички блок во „група за единство“ беа настаните кои се најдоа во центарот на 
медиумското внимание. Растурањето на коалицијата ДУИ-ПДП, според медиумите, е резултат на 
напорите на ВМРО-ДПМНЕ и ДПА за придобивање на тројцата пратеници од ПДП за да 
обезбедат гласови за законите што треба да се донесуваат со Бадентерово мнозинство. 
Медиумите притоа констатираат: „Од вклучувањето на ПДП во власта сегашната коалиција 
може да добие плус еден глас во изгласувањето на некои закони, но ќе остане во историјата 
запаметена како еден промашен обид да реинкарнира рецидиви на политиките кои во минатото 
се покажаа како кочничари на општествените процеси“. 

Иако неколку медиуми на македонски јазик навиваа и ја поддржуваа ПДП да ја напушти 
коалицијата со ДУИ, другата група медиуми, меѓу кои и весникот на албански јазик „Факти“, 
обилно и интензивно го критикуваа претседателот на ПДП, Абдулади Вејсели, поради неговата 
одлука да и се придружи на власта.  

 
● Во фокусот на медиумите и во овој период беше поведението на пратеникот Мендух 

Тачи од ДПА. Освен што е критикуван поради растурањето на коалицијата ДУИ-ПДП („А овој 
Мендух Тачи, кој не поштедил никого без да го нарече УДБАШ, а меѓу нив и Вејсели, како сега ќе 
ги убеди сопартијците дека Вејсели добро постапил што пристапил во неговите редови?“), 
Тачи е посочен и како „виновник“ за случајот „забрана на театарската претстава за Тито“, т.е. 
предизивикувач на оставката на министерот за култура Илиријан Беќири („успешна игра на Тачи 
да ги елиминира потенцијалните кандидати за претседателското место пред конгресот на 
партијата“).  

Ниту овој случај не остана без негативни последици за имиџот на власта во целина: „не се 
исклучува можноста овој случај (забраната на претставата `Тито, сигурни дијаграми на 
копнежот`, б.а.) да биде ставен во извештајот на Европската комисија, есенва, кога ќе се 
детектираат сите слабости на напредокот на Македонија во контекст на дефинирање на 
датумот за преговори“. 

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 

Владините политики и практикувањето на власта 
Растурањето на коалицијата ПДП-ДУИ и идејата на лидерот на ПДП за обединување на 

албанскиот политички блок во „група за единство“ беа настаните кои се најдоа во центарот на 
медиумското внимание.  

Според медиумите, растурањето на коалицијата е резултат на напорите на ВМРО-ДПМНЕ 
и ДПА за придобивање на тројцата пратеници од ПДП за да обезбедат гласови за законите што 
треба да се донесуваат со Бадинтеровото мнозинство. Медиумите се поделија околу 
вреднувањето и интерпретацијата на тој настан: а) група медиуми што позитивно го вреднуваа 
растурањето на коалицијата, некои дури и навиваа лидерот на ПДП, Абдулади Вејсели, да и се 
приклучи на власта; б) група медиуми кои обилно го критикуваа потегот на Вејсели; и в) група 
медиуми кои претежно информативно го третираа настанот. 

Настаните поврзани со напуштањето на коалицијата и расколот во ПДП, весникот „Вечер“ 
ги презентираше едновремено и навивачки и со конкретна поддршка на ПДП за влез во Владата 
(05.04.2007; 14.04.2007). Некои од насловите претставуваа критика за дел од партијата кој не ја 
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прифаќаше одлуката на централното претседателство за напуштање на коалицијата со ДУИ 
(„Гостиварскиот огранок фингира раскол во ПДП“, 12.04.2007). На иста линија беше и ТВ 
„Сител“ објаснувајќи дека „ПДП е релевантен фактор, без оглед на бројот на пратеници, 
односно прагматично е за секоја владејачка коалиција да ја ослабне опозицијата со 
привлекување на некој нејзин дел без оглед на неговата големина“ (12.04.2007). И „МТВ 1“ 
позитивно го оцени влезот на ПДП во владината коалиција и претпостави дека со тоа ќе се 
повлечат и други политички партии што би обезбедиле поддршка за законските предлози кои 
треба да се гласаат според Бадентеров принцип (18.04.2007). Напуштањето на коалицијата од 
страна на ПДП е презентирано со одредена критика кон двајцата од тројцата нејзини пратеници, 
т.е. кон „двоецот Беџети-Незири“, поради нивното несогласување со претседателството на 
партијата, но и нивната улога за промените на паралментарниот сооднос власт-опозиција 
(10.04.2007). 

Сосема поинакво вреднување пласираше другата група медиуми, која не само што немаше 
некое посебно високо мислење за потегот на Абдулади Вејсели, туку отворено и остро го 
критикуваше. 

На едностраното раскинување на коалицијата ДУИ-ПДП од страна на Вејсели, големо и 
специјално внимание му посвети весникот на албански јазик „Факти“. Весникот интензивно го 
критикуваше лидерот на ПДП, Абдулхади Вејсели, поради неговата подготвеност да влезе во 
владата на Никола Груевски: „Политичките услуги што со многу мака ги прави ПДП, но морам 
да кажам, слични се на услугите на бордел“ („За колку се (го) продаде, Абдулхади Вејсели“, 
14/15.04.2007). „Факти“ пласираше и прилично сериозна критика-предупредување: „Од вклу-
чувањето на ПДП во власта сегашната коалиција може да добие плус еден глас во 
изгласувањето на некои закони, но ќе остане во историјата запаметена како еден промашен 
обид да реинкарнира рецидиви на политиките кои во минатото се покажаа како кочничари на 
општествените процеси. Како може да биде ефикасна политиката на една Влада, кога 
Премиерот на државата го лажат неуки советници, кои во `политика-паштета` на Абдулхади, 
гледаат искра надеж за Бадентер?“ („Кое е најновото значење на зборот паштета“, 
21/22.04.2007). Меѓутоа „Факти“ не ја поштеди ниту ДПА: „А овој Мендух Тачи, кој не поштедил 
никого без да го нарече УДБАШ, а меѓу нив и Вејсели,...како сега ќе ги убеди сопартијците дека 
Вејсели добро постапил што пристапил во неговите редови?“ („За колку се (го) продаде, 
Абдулхади Вејсели“, 14/15.04.2007; „ДПА не е демократизирана“, 13.04.2007 и „ДПА не може да 
ги оствари ветувањата“, 14/15.04.2007). Одлуката за напуштање на коалицијата, „Утрински 
весник“ ја толкуваше само како „одлука на Вејсели, која пак е мотивирана од неговата желба за 
власт и како ниско морален човечки чин“. На влегувањето на ПДП во власта се гледа како на 
начин да и се обезбеди Бадентеровото мнозинство на Владата на Груевски („ПДП ќе прави 
свадба без невеста“; „ПДП со еден пратеник ќе договара коалиција со Груевски“, 11.04.2007). 
Според „Шпиц“, случувањата со и во ПДП се резултанта на политичките игри и тенденции за 
превласт на ДПА и ДУИ („Тачи и Ахмети ја растргнуваат ПДП“, 11.04.2007; „Дијалог на две 
табли“, 14-15.04.2007). Иницијативата на премиерот Груевски да обезбеди Бадентерово 
мнозинство, „Шпиц“ ја третира дури и шеговито, така што прилогот кој се однесува на 
преговорите за влез на ПДП во Владата го насловува како што се насловуваат огласите од типот 
„менувам...за...“: „Менувам министер за ’Бадентер'!“ (21/22.04.2007). 

Оставката на министерот за култура Илиријан Беќири, исто така, го брануваше интересот 
на медиумите. Речиси сите медиуми (со неколку исклучоци) се на мислење дека „министерот е 
само жртва на некои повисоки политики“. Во тој контекст „Дневник“ смета дека случајот со 
драмската претстава за Јосип Броз Тито „е само повод за внатрепартиските чистки во ДПА, 
особено пред конгресот на партијата“ („Маршалот изврши десант во ДПА“, 02.04.2007). 
Оставката на министерот, „Утрински весник“ ја оценува „како успешна игра на Тачи да ги 
елиминира потенцијалните кандидати за претседателското место пред конгресот на 
партијата“ („Оставка за мал земјотрес во ДПА“, 03.04.2007). И „Време“ смета дека се работи 
за политичко подметнување со намера преку дискредитацијата и оставката на Беќири да се 
заслабнат позициите на „досегашниот неформален лидер на ДПА, Махмути, кој наводно му 
попречил на Тачи во неговите политички амбиции да го наследи Арбен Џафери“ (12.04.2007). 
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„Факти“, пак, на новиот министер за култура, Арификмет Џемаили, му препорачува „Кузман да 
биде зауздан“1 (13.04.2007), а како приоритети му ги набројува: „Соочувањето со археолошките 
ископувања на скопското Кале и на калето во Охрид, официјализирањето на Куќата на 
Кумбарите, Портата во Стара Чаршија, поставувањето на куќата на Мајка Тереза на 
местото каде што некогаш била...“. Сепак, највпечатлив (загрижувачки) коментар пласираше 
ТВ „А1“: „не се исклучува можноста овој случај (забраната на претставата `Тито, сигурни 
дијаграми на копнежот`, б.а.) да биде ставен во извештајот на Европската комисија есенва кога 
ќе се детектираат сите слабости на напредокот на Македонија во контекст на дефинирање на 
датумот за преговори“ (02.04.2007). 

Слично на коментарот за случајот со театарската претстава, ТВ „А1“ го коментираше и 
дијалогот (преговорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ): „Ќе потпише ли Груевски нов документ за 
да го оконча политичкиот дијалог со Ахмети?“, односно дали е на повидок нов Рамковен 
договор – „Значи ли тоа нов Рамковен?“ (27.04.2007). Во тој контекст редакцијaта оцени дека 
дијалогот меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ е „игра на нерви“ во која „попуштање нема“, но прего-
варачите „се плашат да се откажат поради притисокот на странците“ (16.04.2007). 
„Останува загриженоста околу проблемот со ДУИ, бојкотот на парламентот станува 
критична точка околу која се врти всушност расплетот околу членството во НАТО“, па 
поради тоа премиерот Никола Груевски е „притиснат од времето“ и отворено бара помош од 
САД (23.04.2007). „А1“, освен со политичкиот дијалог, членството во НАТО го доведе во 
релација и со претстојната посета на американскиот претседател Џорџ Буш на Албанија и 
Бугарија, но не и на Македонија („Има ли позадина, има ли скриена порака во неговото 
недоаѓање? Дали се работи за елегантно игнорирање на Македонија?“, 27.04.2007). 

Ниту ТВ „Сител“ ниту весникот „Вечер“, кои стандардно ја поддржуваат Владата на 
премиерот Груевски, во овој период не го поштедија од жестока критика владеjачкото 
мнозинство и еден сегмент од начинот на практикувањето на власта: со своевиден остар врв на 
критиките насочени кон политичар, „Сител“ и „Вечер“ демонстрираа интензивен негативен 
однос спрема Стојан Андов. Андов остро е нападнат поради изјавата за тоа кој се ќе биде 
опфатен со законот за лустрација. Во вестите на ТВ „Сител“ неговиот став е искарикиран и 
проследен со оцени од типот „провинциски учител“, „комунистички функционерски зет“, 
„комичен лик - инспирација за иден стрип и личност за скечевите на К-15“ (12.04.2007). „Вечер“, 
пак, во објавена статија го споредува пратеникот Стојан Андов со св. Игнатиус од Лојола - 
врховен судија на инквизицијата од 16 век. Нејзиниот сугестивен наслов, кој е присутен и на 
насловната страница, „Пратеникот Андов тргна во лов на вешетерки и пензионери / Столе 
звани Лајола не дава до пола“ (13.04.2007), е надополнет со нацртана саркастична илустрација на 
која е ликот на Стојан Андов, а во заднината - средновековна справа за измачување. 

 
Македонија и ЕУ 
Разрешувањето, односно разместувањето на вработените во Секторот за евроинтеграции 

при Владата на Република Македонија беше главен настан врз кој се фокусира медиумското 
внимание, но и настан за кој интензивно беа пласирани новинарски коментари и процени. 

Уште при насловувањето на текстовите и најавувањето на прилозите кои известуваат за 
случувањата во Секторот за евроинтеграции, се забележува дека повеќето медиуми остро ја 
критикуваат владината постапка. Токму кадровските смени во Секторот е прашање коешто е 
извлечено во преден план и при известувањето за средбата меѓу еврокомесарот Оли Рен и 
вицепремиерката Габриела Коневска – Трајковска во Брисел. ТВ „Сител“ известува („дознава 
Сител“) дека „во Европската комисија владее доза на лично разочарување поради смените во 
Секретаријатот за европски прашања, но Брисел не смее да коментира официјално“ 
(16.04.2007). ТВ „А1“ ја соопшти информацијата дека вицепремиерката Габриела Коневска-
Трајковска унапредила тукушто вработен службеник и јавно праша: „Има ли двојни аршини во 
Секторот за евроинтеграции?“; „Вицепремиерката Коневска унапредила службеничка во шеф 

                                                 
1 Се мисли на Паско Кузман, директор на Управата за заштита на културното наследство на Република 
Македонија. 
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на одделението за буџет на сличен начин како и нејзината претходничка Шеќеринска“ 
(11.04.2007). Врз основа на анонимно писмо што пристигнало во редакцијта, ТВ „А1“ 
информираше дека по смените „нема ентузијазам, работна атмосфера и дека владее 
деморализираност, летаргија, без идеи и насоки и редовни колегиуми, а се случува некои од 
вработените кои неколку години се занимавале со одредени области сега да добиваат задачи за 
кои не се специјализирани“, како и тоа дека „има смешни ситуации“ (10.04.2007). 

Како и да е, во целиот анализиран период, во поголемиот дел од набљудуваните медиуми 
доминираа оцените дека „Владата го растури Секторот за евроинтеграција“, „Промените во 
Секторот за евроинтеграција не му се по волја на Брисел“, а „Оли Рен ја предупреди 
вицепремиерката Конеска-Трајковска за можните негативни импликации“. „Ова се случува 
само неколку дена откако Советот на Европа во извештајот ја критикуваше земјава за 
партизација на администрацијата“. Потоа дека „Со партиски печат нема европска виза“ и 
„Брисел бара информација за смените во СЕИ“ („Утрински весник“, 04.04.2007 и 17.04.2007; 
„Дневник“, 10.04.2007 и 11.04.2007; ТВ „А1“, 03.04.2007). Во тој контекст и „Шпиц“ го загатнува 
прашањето за претпристапните фондови на ЕУ, како и за донесувањето на законската регулатива 
која треба да биде компатибилна со онаа на ЕУ. Обата аспекти ги објаснува со недоволната 
екипираност и стручност на Владата: „Европските фондови нема да ги пипнеме“, „Не знаеме да 
пишуваме европски закони?“, „Македонските министерства не знаат како да ги усогласат 
законите кои се приоритет за Европската Унија, а кои Собранието на Македонија треба да ги 
донесе во краток период“ (18.04.2007). 

„Дневник“ објави тврдење дека во Брисел на високиот рејтинг на Премиерот гледаат како 
на позитивен момент за спроведување на неатрактивни реформи. Како неатрактивен чекор се 
истакнува, на пример, зајакнувањето на политичкиот дијалог со ДУИ („Рејтинг или нафта“, 
23.04.2007). Во „Утрински весник“, пак, проблематизирањето на дијалогот меѓу Груевски и 
Ахмети се цени како фактор кој негативно влијае врз шансите на Македонија да стане дел од 
НАТО. А Груевски е оценет како премиер кој покажува ажурност во неважни сфери, додека пак 
ги развлекува процедурите кои нé носат поблиску до НАТО („Балканскиот инает поважен од 
НАТО“, 25.04.2007). Владата е искритикувана и во весникот „Време“ поради манифестираното 
поведение и остварените резултати на неколку полиња: несигурноста на Владата (кога Владата 
вели „дефинитивно“, се мисли „не се знае“), поистоветувањето на Владата со Премиерот („оваа 
Влада“ = „Премиерот“), ветувањата без иднина („ќе покажеме“ = „ќе гледаме да заборавите“), 
повеќе маркетинг на Владата отколку реални активности („имаме стратегија“ = „имаме 
кампања“ и „Владата ги реализира активностите“ = „Владата реализира кампања“), односот 
кон политичкиот дијалог („Почна дијалогот“ = „ова важи само за странците“), („5 причини: 
Зошто мора да се научи новоговорот?“, 28.04.2007). 

Бидејќи во овој период најинтензивната активност на власта во врска со односите на 
Македонија со ЕУ беше завршувањето на преговорите за олеснување на визниот режим, голем 
дел од прилозите беа посветени и на оваа поттема. Во тој контекст критиката беше распределена 
кон повеќе субјекти, меѓу кои беше критикувана и ЕУ. „Дневник“ посочува дека меѓународниот 
фактор манифестира постапки кои не соодветствуваат на претходно ветената поддршка за 
олеснување на визниот режим и притоа Македонија ја става во ист кош со поранешните ЈУ-
републики кои немаат ни кандидатски статус („ЕУ ни го заборави кандидатскиот статус“, 
04.04.2007). „Време“ го критикуваше односот на странските амбасади спрема македонските 
граѓани, цитирајќи неколку неименувани граѓани кои зборуваат за своите патешествија по 
шалтерите на амбасадите и за големиот број барања кои амбасадите ги поставуваат за издавање 
визи („Македонска голгота пред амбасадите / Само добро опремени пред шалтерите за 
добивање виза“, 02.04.2007, и „За македонските граѓани има и вакво правило / За виза за ЕУ 
треба да ги отворите и приватните сметки“, 13.04.2007). „Македонија е во шенгенската 
изолација... а ЕУ инсистира на шенгенскиот ѕид во време кога одамна ги урна сопствените 
граници“ (ТВ „А1“, 12.04.2007). 

Во текстот со наслов „Државата се плаши од Албанците“ (14/15.04.2007), весникот на 
албански јазик „Факти“ го разгледуваше проблемот од еден друг аспект: Македонија беше прва 
земја од Западниот Балкан која ги започна разговорите со ЕУ за олеснување на визниот режим со 
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ЕУ, но дека „отпорот на преговарачкиот тим да не го потпише договорот за реадмисија како 
што беше предвидено, направи Македонија да биде последната од четирите балкански земји 
што ќе го парафира договорот за олеснување на визите“2. Во текстот, пак, „Кој ни зборува за 
интегрирање во Европа“ (21/22.04.2007, стр. 15), „Факти“ смета „дека колку што повеќе се 
зборува за патот кон Европа, се подалеку е таа од нас, или подобро кажано, ние од неа“. 
Весникот прашуваше (и едновремено одговараше) „Дали сте помислиле што значи да се 
интегрираш во Европа за еден политичар од Македонија? Тоа значи да можеш да се сликаш со 
државниците на големите држави. На тој начин таа фотографија ја доставуваш до 
многубројните медиуми како знак на `поддршка на Западот кон нив`...“. 

Слично како „Факти“, и весникот „Вечер“, за разлика од останатите медиуми, повеќе се 
интересираше за други аспекти во односите на Македонија со ЕУ отколку за смените во 
Секретаријатот и преговорите за визниот режим. Во „Вечер“ најзастапени настани беа односите 
меѓу Македонија и Грција во врска со спорот за името, како и односите меѓу Македонија и 
Бугарија во врска со забраната за чествување на гробот на Јане Сандански. Весникот ја оцени 
грчката министерка за надворешни работи Дора Бакојани како „лута“ и „нервозна“. 
Најексплицитна критика за грчката политика е присутна во една статија со наслов „За инает на 
Грција, Македонија до Америка / 11 места во светот имаат име Македонија (18.04.2007), 
надополнета со илустрација: атлас на Земјината топка претставена со 11 знаменца на местата кои 
го носат името Македонија, дополнително сугерирачки илустрации - карта на обединета 
Македонија, амблеми кои содржат назив Македонија и знамето од Вергина. Забраната за 
чествување на гробот на Сандански од страна на бугарските власти, во „Вечер“ е настан кој беше 
особено негативно презентиран. Генерализирано беа критикувани политичарите од ЕУ за 
нивната одлука Бугарија да стане полноправна членка („Не сум изненаден од Бугарите, туку им 
се чудам на оние високи политичари со визија од Европската унија, со кого се фатија во оро и 
кој им е партнер...“ („На Рожен како на ражен!“, 21.04.2007). 

3. СПЕЦИФИЧНОСТИ 

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

3.1. ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ 

ТВ „А1“ 

Доминантно место во известувањето на ТВ „А1“ заземаат владините политики и практику-
вањето на власта, тертирани во 80% од анализираните прилози, при што главен акцент е ставен 
на политичкиот дијалог на власта со ДУИ и ПДП.  

Најголем дел од настаните „А1“ ги покрива со прилози кои имаат структура на извештај, 
но различен карактер – описен (реформи во образованието, инвестициски потези, активности на 

                                                 
2 Весникот оценува дека преговарачите од македонска страна, всушност, се плашеле од договорот за редамисија 
поради можноста од евентуалното враќање на бегалците од Косово кои за време на кризата во 1999 
(интервенцијата на НАТО во тогашна СРЈ) од македонска територија емигрираа на Запад. Меѓутоа и поради 
стравот, како што смета „Факти“, од евентуалното враќање на македонски граѓани Албанци кои емигрирале во 
почетокот на деведесеттите години во време на распаѓањето на СФРЈ.  
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власта за доближување до народот...) или оценувачки и сугерирачки карактер (политички 
дијалог, дипломатија, евроинтеграции...). Оценувачкиот и сугерирачкиот карактер на прилозите 
произлегува од авторските оцени, но често и од оцените на неименувани извори.  

Придружните елементи (генерална најава, најава и наслов) главно ја резимираат содржи-
ната на самиот прилог или акцентираат дел од неа. Оценувачкиот и/или сугерирачкиот карактер 
на прилозите најчесто е отсликан во најавите и во мал дел од насловите и генералните најави. Те-
мите кои се предмет на оваа анализа најчесто се поместени од четвртиот до осмиот прилог и 
сосема ретко добиваат место во врвот на вестите. Визуелната илустрација има описна функција. 
Именуваните извори најчесто се цитирани директно со тон и слика, додека информациите од 
шпекулативните извори се илустрирани со асоцијативни снимки од настани и институции, без 
нагласување на одреден лик што би го довело неименуваниот извор во директна врска со 
конкретна личност.  

Информациите од именувани извори за одреден настан (пред се, политичкиот дијалог и 
евроинтеграциите) многу често се дополнети со оцени и сугестии од неименувани, шпекулатив-
ни извори. Дел од информациите на шпекулативните извори покажуваат блискост на медиумот 
со субјекти кои се подготвени да ги соопштат своите оцени, но не и својот идентитет 
(„дипломатски извори во Унијата во Брисел кои инсистираат на анонимност“). Дел, пак, се 
преопшти („Брисел“), па останува нејасно дали медиумот изразува сопствен став или потсетува 
на веќе објавен став од релевантен субјект (од Брисел), без да потсети на неговиот идентитет и 
времето кога е изразен ставот („За Брисел е неприфатлива секоја смена на кадри кои биле дел од 
тренинзите финансирани од ЕУ и на луѓе кои го неселе товарот на имплементација на 
европските стандарди само поради тоа што биле блиски до одредени политички структури“). 

Оцените и сугестиите за различни субјекти и настани имаат главно умерен тон. „А1“ не 
зазема страна во несогласувањата на субјектите, напротив, за одредени појави ги критикува сите 
инволвирани страни (власта, опозицијата и ЕУ - за „шенгенската изолација“ на Македонија; пре-
миерот Грувски и претседателот Црвенковски - за „студената војна“ околу амбасадорските мес-
та). Медиумот не ги игнорира или минимизира позитивните настани (на пр., олеснувањето на 
визниот режим), но побројни се настаните и потезите, најчесто на власта, за кои има забелешки 
(на пр., „двојниот аршин“ за кадрите во Секторот за евроинтеграции, состојбите во дипломати-
јата, „играта на нерви“ меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ...). Критичкиот однос не ретко е изграден 
индиректно, со сугестивни прашања („Значи ли тоа нов Рамковен?“ - за размислувањата од пре-
говорите меѓу власта и ДУИ да произлезе официјален документ; „Има ли концепт македонската 
дипломатија“ - за испразнетите амбасадорски места; „Има ли позадина, има ли скриена порака 
во неговото недоаѓање? Дали се работи за елегантно игнорирање на Македонија?“ - за одлуката 
на американскиот претседател Буш да ги посети Бугарија и Албанија, но не и Македонија). 

Во различни прилики, „А1“ има различен однос кон фактите – дел од нив се презентирани 
неутрално, некои се вреднувани со умерен тон, некои се вреднувани од шпекулативни извори, а 
дел се толкувани сугестивно. 

ТВ „КАНАЛ 5“ 

ТВ „Канал 5“ емитуваше најмногу прилози посветени на темата „Владините политики и 
практикувањето на власта“. Редакцијата манифестира критички однос кон тековните владини 
активности во сите сфери на општествено-политичкиот живот (02.04.2007; 11.04.2007). 
Политичкиот дијалог е оценет како „конфузен, полн со пресврти“, а учесниците во него се 
квалификувани како „недоследни на нивните изјави и ставови“ (05.04.2007; 17.04.2007). 
Растурањето на коалицијата ПДП-ДУИ беше оценето како „намалување на влијанието на ДУИ 
во контекст на преговорите со ВМРО-ДПМНЕ“ (11.04.2007), додека во повеќето од прилозите 
авторите го прогнозираа „неизбежниот влез на ПДП во владината коалиција“ (13.04.2007). Овој 
медиум посвети особено внимание на кадровските промени во Секретаријатот за европски 
прашања. Во тие прилози иако се застапени ставовите и на власта и на опозицијата, сепак 
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доминираа изјавите и интерпретациите на опозицијата, т.е. на претседателката на СДСМ 
Радмила Шеќеринска (03.04.2007; 10.04.2007).  

Карактеристична жанровска форма за презентирање на информациите е извештајот. Во 
повеќето прилози емитувани во овој период се забележува значајното присуство на авторски 
оцени, како и прогнози за можниот развој на настаните (19.04.2007). 

Дел од воведните најави често се користат за авторско толкување на настаните и 
потенцирање на сегменти од прилозите кои би требало да го потврдат пласираниот заклучок 
(02.04.2007; 17.04.2007).  

Со исклучок на прилозите кои се посветени на политичкиот дијалог во кои авторите често 
се повикуваат на неименувани извори, во сите останати преовладува јасно и прецизно 
идентификување на изворите.  

Во овој период, изразена критика е пласирана за министерот за здравство Имер Селмани 
(02.04.2007; 16.04.2007), кој беше карактеризиран како „предизвикувач на неволји“ (23.04.2007). 
Константна е критиката за работата на премиерот Никола Груевски (28.04.2007). Слично, но со 
помал интензитет негативно е оценета работата и на министерот Глигор Ташковиќ (11.04.2007).  

Во целина, редакцијата ги презентира фактите главно коректно, но често се забележува и 
нивно вреднување во најавите, што пак предизвикува впечаток за наметнување одредена слика за 
настаните за кои се информира (02.04.2007; 27.04.2007, прилог бр.3). 

„МТВ 1“ 

Најзастапени настани обработени во темата „Владините политики и практикувањето на 
власта“ беа политичкиот дијалог, раскинувањето на коалицијата ПДП-ДУИ, како и подготовките 
за влезот на ПДП во владината коалиција. „МТВ 1“ позитивно го оцени претстојното влегување 
на ПДП во власта и претпостави дека со тоа ќе се повлечат и други политички партии што би 
обезбедиле поддршка за законските предлози кои треба да се гласаат според Бадентеровиот 
принцип (18.04.2007). Исто така, влезот на ПДП во Владата е проследен со прогнози за бројот на 
местата што би ги добила, но и можното влијание на ПДП врз пратеници од ДУИ за нивно 
преминување од опозиција во власт, односно премин од ДУИ во ПДП (19.04.2007). Кај темата 
„Македонија и ЕУ“ доминираа прилозите посветени на олеснувањето на визниот режим, 
кадровските промени во Секретаријатот за евроинтеграции и посетата на Брисел од страна на 
вицепремиерката Габриела Коневска - Трајковска. 

Најчесто користени жанрови се информативните, но присутни се и жанровските форми 
репортажа и коментар. Редакцијата ја фаворизира Владата. Позитивни авторски оцени и сугестии 
се присутни за настаните поврзани со сите владини активности, во сите сфери на општествено-
политичкиот живот (13.04.2007; 24.04.2007).  

Најавите претставуваат сиже на главната тема на прилозите, но тие често се искористуваат 
од авторите за изнесување на нивни видувања за настаните (25.04.2007).  

Карактеристично за овој медиум е јасно именување на изворите. Сепак, во неколку наврати 
тие не се доволно прецизирани – „извори од ПДП“, „владини извори“ и слично (18.04.2007; 
19.04.2007). Во еден прилог беше презентирана информација за која не е наведен извор, а истата 
го прогнозира изборот на новиот министер за култура (03.04.2007). 

Во овој период често се присутни прилози во кои се идеализира личноста на премиерот 
Никола Груевски, прикажувајќи го како „човек од народот кој посветено работи за 
решавањето на нивните проблеми“ (03.04.2007; 14.04.2007), или пак како „голем љубител на 
пишаниот збор“ (во контекст на неговата посета на саемот на книгата; 20.04.2007). Повеќето 
настани поврзани со спроведувањето на владините политики се презентираат пристрасно со 
нивно позитивно вреднување, а од друга страна се маргинализира критиката од опозицијата 
(24.04.2007; 18.04.2007). Единствено во однос на водењето на преговорите за олеснување на 
визниот режим и кадровските смени во Секретаријатот за евроинтеграции, неутрално и 
балансирано беа презентирани ставовите и на власта и на опозицијата. 
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Фактите беа презентирани во нивната изворна форма, а потоа се проценуваше нивното 
значење. 

„МТВ 2“ (ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК) 

„МТВ 2 - Програма на албански јазик“ најмногу внимание им посвети на владините 
политики и практикувањето на власта, а во овој период посебно за реформите во образованието и 
оставката на министерот за култура, Илиријан Беќири. 

Извештајот беше главен жанр преку кој беа покривани повеќето настани. Редакцијата често 
ја преферираше и веста, заснована на изјави на некои од изворите. Мониторингот забележа и 
неколку интервјуа, како на пример, интервју со министерот за образование Сулејман Рушити. 

Анализата не забележа некои посериозни професионални нарушувања во однос на 
текстуалната едниница и аудиовизуелното пакување на прилозите. Еден од негативните 
исклучоци беше телефонското известување на новинарот од Советот на општина Тетово 
(одлуката за промена на имињата на улиците и плоштадите донесена со Бадентерово 
мнозинство).  

Редакцијата преферираше именувани официјални извори, без шпекулативно користење на 
нивните информации. 

„МТВ 2“ не изразуваше отворена поддршка за актерите. Сепак, известувајќи за конкурс за 
прием на нови административци Албанци, на индиректен начин изразуваше пофалба и поддршка 
за Владата (3.04.2007).  

Впечатокот е дека фактите не се коментираат. Единственото отстапување беше направено 
со поддршката за измените во Законот за високо образование, со кој се легализираат 2.500 
дипломи од поранешниот, нелегален Тетовски универзитет (17.04.2007). 

ТВ „СИТЕЛ“ 

Вниманието на ТВ „Сител“ главно е насочено кон владините политики и практикувањето 
на власта. Медиумот посветува внимание на речиси секој владин чекор, при што за одредени 
настани продуцира и поголем број прилози со кои ја поттикнува или ја зацврстува позитивната 
слика за власта (на пример, прилозите за високиот рејтинг на Владата и премиерот Груевски). 

Настаните главно се покриени со извештаи, вести и изјави. Во овој период се емитувани и 
неколку интервјуа, во кои новинарите имаат различен пристап кон темите – описни, неутрални 
прашања (на пример, за министерот Михајло Маневски) и прашања кои повремено се темелат на 
шпекулации (на пример, за лидерот на ПДП, Абдулади Вејсели).  

Описниот карактер на дел од прилозите повремено е засенет од долгите коментаторски 
најави со оценувачки карактер, а повремено од присуството на шпекулативни извори чии оцени, 
сугестии и прогнози доминираат и во квантитативна и во квалитативна смисла. Коментаторските 
најави се поретки, но оставаат впечаток поради настојувањето на коментаторот преку нив да 
влијае врз перцепцијата на фактите во прилогот. Така, понекогаш вниманието се насочува само 
кон дел од фактите, со намера да се глорифицира одреден субјект (големината и значењето на 
„Сосиете женерал“ за македонската економија), а понекогаш суштината на фактите се менува со 
деградирањето на личноста која ги презентира (бекграундот на Стојан Андов и неговите ставови 
за лустрацијата).  

Прилозите се темелат на информации од јасно именувани извори, цитирани директно или 
прекажано, без дополнителни коментари. Шпекулативните извори се присутни во известувањето 
за преговорите за влез на ПДП во Владата. Дел од овие прилози се темелат главно на шпекула-
тивни извори или изворот воопшто не е наведен. 

„Сител“ има константен позитивен однос кон власта кој е изразен главно низ квантитетот 
на прилозите посветени на нејзините активности и умерени позитивни оцени за нив. Повремено 
позитивната слика се гради и со повторување на одредени факти како, на пример, последните 
анкети за рејтингот на политичарите кои се во прилог на Владата и премиерот Груевски. 
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Медиумот оцени дека е „куриозитет“ што и по 9 месеци рејтингот на Владата расте и истакна 
дека рејтингот на Груевски „е најголем рејтинг на некој македонски политичар воопшто досега, 
но и најголем рејтинг на еден премиер во целиот регион“. Дополнително сугерираше дека 
зголемувањето на рејтингот на ДПА треба да е мотив за ДУИ да се врати во Собранието. 
Односот кон ПДП е изграден индиректно, преку ставовите на шпекулативни извори и главно се 
сведува на шпекулативните сугестии дека ПДП сигурно ќе влезе во Владата, но дека нема да 
добие министерско место ако Вејсели не донесе „мираз“ од барем два пратеника. Наведените 
оцени и сугестии имаат главно умерен тон. Исклучок од ваквиот пристап се нагласено 
позитивните оцени за „Сосиете женерал“ и пренагласено негативните, малициозни оцени за 
Стојан Андов („провинциски учител“, „комунистички функционерски зет“, „комичен лик“), чија 
изјава за тоа кој се треба да е опфатен со лустрацијата е споредени со скеч на К-15. 

Во информативните прилози фактите се презентирани неутрално, без оцени. Коректениот 
пристап во информирањето го нарушуваат веќе спомнатите коментаторски најави во кои постои 
обид да се влијае врз перцепцијата на фактите со пренасочување на вниманието кон дел од нив. 

ТВ „ТЕЛМА“ 

„Практикувањето на власта и владините политики“ беше доминантната тема во вестите на 
ТВ „Телма“. Посебен акцент беше поставен врз односите во владината коалиција 
(незадоволството на НСДП) околу формирањето на Институт за заштита на културното 
наследство на Албанците, политичкиот дијалог, имињата на улиците во Тетово.  

Извештајот, веста и изјавите беа главните жанровски форми со кои „Телма“ известуваше за 
настаните. Прилозите беа претежено со описен карактер, со ретки исклучоци на мешање со 
оценувачкиот карактер (2.04.2007; 3.04.2007; 24.04.2007). Исклучоците се однесуваат на 
настаните како што беше промена на имињата на улиците и плоштадите во Тетово со употреба 
на Бадентеровото мнозинство во Советот на општината. 

Прилозите на ТВ „Телма“ се одликуваат со видлив професионален ангажман на авторите – 
со многу извори, со соодветно покривање на настанот со слика и тон, нагласување (без 
толкување) на главните поенти во најавите на прилогот. 

За поопфатно третирање на темите, ТВ „Телма“ користи информации од повеќе извори од 
сите засегнати страни во настанот. Анализата не забележа манипулација со добиените 
информации. 

Односот спрема актерите е неутрален и непристрасен. Анализата не забележува дека 
редакцијата поддржува некој субјект, иако некои случувања ги става во таков контекст што не се 
поволни за Владата и Премиерот (2.04.2007; 3.04.2007). Од друга страна, во прилозите нема 
нагласен негативен набој кон никого. „Телма“ не е задоволна од слабата соработка меѓу 
претседателот Црвенковски и премиерот Груевски, поради нивното неприсуство на погребот на 
рускиот претседател Елцин (25.04.2007). Редакцијата му забележа на Секторот за односи со 
јавноста во Министерството за здравство поради селективниот однос кон медиумите - во 
случајов кон ТВ „Телма“ (24.04.2007). 

Забележлив е неутралниот однос кон фактите. 
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3.2. ДНЕВНИ ВЕСНИЦИ 

„ВЕЧЕР“ 

Два аспекта поврзани со темата „Владини политики и практикувањето на власта“ го 
привлекоа вниманието на весникот „Вечер“. Првиот, напуштањето на коалицијата со ДУИ од 
страна на ПДП, при што весникот обезбедуваше конкретна поддршка за нејзино партиципирање 
во Владата (05.04.2007), дополнително шпекулирајќи за можните преминувања на пратеници од 
ДУИ во ПДП и претпоставки за местата кои тие би ги добиле (11.04.2007; 19.04.2007). Вториот 
аспект е политичкиот дијалог (повеќе шпекулативно презентиран), со често повикување на 
неофицијални информации, непрецизни и неименувани извори (18.04.2007; 28.04.2007). Од 
анализата на статиите посветени на дијалогот, така како што „Вечер“ ги претставува работите, се 
добива впечаток дека овој процес финишира, односно дека е пред самиот крај и дека многу скоро 
ќе се постигне компромис за сите отворени прашања (18.04.2007; 27.04.2007). За темата 
„Македонија и ЕУ“, весникот објави мал број текстови од кои повеќето беа професионално 
сработени. Во неколку од нив експлицитно беше критикувана грчката политика во врска со 
спорот за уставното име на Република Македонија, а особено негативно беше оценета одлуката 
на бугарските власти да им забранат на тамошните македонски организации да чествуваат на 
гробот на Јане Сандански во Рожен (18.04.2007; 21.04.2007).  

Доминантни жанровски форми се веста и извештајот. Во поголемиот дел од статиите 
публикувани во овој период се присутни авторски коментари за настаните и актерите 
(02.04.2007; 26.04.2007). 

Поголемиот дел од насловите се формулираат коментаторски и често пристрасно – со 
оцени и заземање страна („Министерството за здравство маќеа за несовесните стоматолози / 
Стоп за клати врата, примај плата!“, 28.04.2007; „ДПА со најголем раст на анкетите – казна 
за ДУИ по излегувањето од парламентот / Влада – Опозиција 29:10“, 04.04.2007). 

За изворите на голем број информации се наведува: „дознава `Вечер`“, а често се пласира и 
синтагмата „неофицијално“.  

Со исклучок на министрите Лазар Еленовски и Вера Рафајловска кои перманентно се 
критикувани, сите останати членови на извршната власт се оценети позитивно. Интересно и 
помалку комично, но секако непрофесионално е присуството на една статија која е посветена на 
предлог-законот за лустрација на пратеникот Стојан Андов, во која тој се споредува со св. 
Игнатиус од Лојола, врховен судија на инквизицијата од шеснаесеттиот век (13.04.2007). 

За повеќето настани „Вечер“ селективно пласира факти кои или се во контекст на 
авторските заклучоци или воопшто не се наведуваат, иако се коментираат.  

„ВРЕМЕ“ 

Темата „Практикувањето на власта и владините политики“ е застапена во поголем број 
текстови. Иако оваа тема е доминантна во однос на евроинтеграциите, ниту за едната, ниту за 
другата тема не може да се каже дека имаат доминантно место во известувањето на весникот, со 
оглед на тоа што насловната и ударните (2-та и 3-та) страници почесто им се отстапени на 
настани (корупциски и криминални афери) кои не се директно поврзани со темите, предмет на 
оваа анализа.  

Прилозите главно се извештаи и вести со описен карактер. Помал дел од извештаите имаат 
оценувачки карактер дефиниран: а) директно - со авторските оцени изразени суптилно во при-
логот; б) индиректно - со придружните елементи (насловен дел, илустрација, легенда) со оцену-
вачка или сугерирачка содржина.  

Насловите со оценувачка и/или сугерирачка содржина се помалубројни, споредено со прет-
ходни периоди, но и понатаму забележливо се користат како средство да се предизвика внимание 
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или да се потенцираат ставови и оцени кои не се толку експлицитно изразени во основниот 
текст. Само мал број од анализираните прилози се најавени на насловната страница. Визуелната 
илустрација главно се состои од реалистични описни фотографии, кои повремено се дополнети 
со легенда со оценувачка содржина. Ретко се присутни фотомонтажи (на пример, патеката од 
Велигденски јајца до ЕУ и НАТО, како илустрација на насловот „До ЕУ и НАТО со од по јајца“) 
и фотографии со метафорична содржина (на пример, крстот и минарето, како илустрација на 
насловот „Да ги оставиме децата да научат, па нека одлучат во што ќе веруваат“) кои 
доминираат и во квалитативна и во квантитативна смисла. Дел од прилозите содржат табеларни 
прикази што овозможува полесен преглед на фактите. 

„Време“ главно се потпира на информации добиени од јасно именувани извори, најчесто 
цитирани директно. Неименуваните извори се користат почесто за соопштување информации за 
одреден настан за кој нема официјална информација, но не со цел за манипулација со фактите. 
Според шпекулативните извори на „Време“ („кулоарите руморат“), оставката на министерот 
Илирајн Беќири е политичко подметнување, со намера преку неговата дискредитација и оставка 
да се заслабнат позициите на „досегашниот неформален лидер на ДПА“, Бардул Махмути, кој 
„наводно му попречил на Тачи во неговите политички амбиции да го наследи Арбен Џафери“. 

Во извештаите, ставовите на речиси сите субјекти се проследени без дополнителни оцени. 
Владата е најчесто оценуваниот субјект во редакциските коментари. „Време“ отворено ги 
поддржа реформските зафати во сите степени на образованието, со акцент на потребата од 
воведување на веронауката во основното. Со изразена доза на иронија, пак, е искритикуван 
„новиот политички сленг, груевскиот новоговор“ на Владата, односно министрите кои зад често 
повторуваните фрази го затскриваат она што вистински го мислат или (не) го прават. „Време“ 
суптилно ја искритикува Владата за односот кон евроинтеграциите, односно за избрзувањето 
(„Обидот да се прекршат природните законитости ќе донесе само уште повеќе разочарување и 
фрустрираност“) и несмасноста („оти какви што сме, високо раскокани, сигурно можеме беља 
да направиме“) во обидот да се влезе во европското семејство. 

Фактите се презентирани описно и неутрално во информативните прилози.  

„ДНЕВНИК“ 

Темата „Владините политики и практикувањето на власта“ доминира во однос на темата 
„Македонија и ЕУ“. Кај обете теми, пак, доминира интересот за политичкиот дијалог помеѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. 

Коментаторските извештаи повеќе се застапени во рамките на темата „Владините политики 
и практикувањето на власта“, додека информативните прилози се позастапени при третирањето 
на темата „Македонија и ЕУ“. Присутни се и интервјуата, при што редовно како соговорници се 
јавуваат лица кои се активни на политичката сцена, но и актуелни во тој период. 
Информативните извештаи главно содржат описна презентација на фактите, што не е случај кај 
коментаторските извештаи. Кај нив доминира оценувачкиот карактер. 

Доминираат наслови кои најчесто претставуваат резиме на главната тема. Не ретко се 
објавуваат наслови кои имаат сугерирачки карактер. Прилозите кои имаат сугерирачки карактер 
речиси редовно се проследени со фичер кој ја нагласува главната тема на прилогот, реалистична, 
но метафорична фотографија која доминира во однос на текстот. Овој вид прилози редовно се 
проследени со едно до две антрфилеа кои имаат за цел да го насочат вниманието на читателите 
кон пораката која сака да ја пренесе авторот. 

Непрецизните извори на информации најчесто се среќаваат во прилозите кои известуваат за 
меѓупартиските преговори и договори. Употребата на непрецизни информации често добива 
форма на шпекулација. 

Весникот преферира коректно известување за актерите. Најчесто тие се цитирани или 
парафразирани. Се случува да се зборува за некој од актерите, а притоа тој/таа да не биде 
парафразиран или цитиран. Најчесто, тоа е случај со Али Ахмети. 
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Иако, фактите најчесто се описно презентирани, повремено се случува тие да бидат 
интерпретирани, или се започнува со интерпретација пред да се наведат фактите.  

„УТРИНСКИ ВЕСНИК“ 

Во фокусот на новинарското интересирање во „Утрински весник“ се наоѓаат 
меѓупартиските комуникации на ВМРО-ДПМНЕ и албанскиот блок партии ДУИ, ПДП и ДПА. 
Односите меѓу и во политичките партии свој одраз наоѓаат во обете теми кои се предмет на оваа 
анализа.  

Особено впечатлива е употребата на прилози кои имаат карактер на коментари и 
коментаторски извештаи. „Утрински весник“ посветува посебно внимание на детална анализа на 
актуелните настани, понекогаш и со цел да формира мислење кај примателите на информации. 
Текстуалната единица често содржи оцени, понекогаш сугерира мислење, а понекогаш и 
прогнозира исход од ситуација за која информира. Повремено се среќаваат прилози кои имаат 
карактер на портрет („Кревката министерка Јанкуловска добро го носи тешкиот товар“, 
28/29.04.2007). 

Сугерирачки наслови се забележуваат кај прилози кои имаат карактер на коментари или 
коментаторски извештаи. Овие прилози се збогатени со фичери и болдирани реченици – 
извадоци од текстот. Илустрациите се главно реалистични и често се проследени со оценувачка 
или коментаторска легенда („Владата ја објаснува иницијативата за верско образование со 
исклучително големо интересирање на граѓаните, но никаде не посочува каде и кога се правени 
испитувањата“). 

Покрај прецизните и непрецизните извори на информации, често во улога на извор на 
информации се јавуваат и новинарите со сопствени анализи и коментари. 

„Утрински весник“ со особено внимание го следи однесувањето на политичките актери, за 
потоа нивните постапки да ги анализира и коментира. Речиси редовно на листата актери кои се 
критикувани се наоѓаат премиерот Груевски и спикерот Георгиевски. „Утрински весник“ често 
ги анализира „маневрите“, и на опозициските и на владејачките партии, и врз таа основа прави 
прогнози за идни случувања. 

Често презентацијата на фактите е проследена и со нивно интерпретирање, коментирање и 
анализирање.  

„ФАКТИ“ 

„Практикувањето на власта и владините политики“ е тема опфатена низ повеќе аспекти. 
Посебно внимание им беше посветено на најавите од ПДП за влегување во Владата, потоа 
оставката на министерот за култура Илиријан Беќири и повлекувањето на Бардул Махмути од 
ДПА, како и на реформите во образованието. Односите со ЕУ, во извесна смисла беа 
запоставени. Во малиот број написи, сепак, беа опфатени неколку актуелни настани (разговорите 
за визниот режим, некои компликации со издавањето нови пасоши). 

Извештаите беа најзастапениот жанр, но и во нив често весникот зазема одреден став околу 
некои политички појави или личности. Така, во некои написи имаше мешање не толку на 
жанровите, колку на описниот и оценувачкиот карактер на текстуалната единица. Оценувачкиот 
карактер е присутен, особено во аналитичките текстови објавени во саботниот прилог „Викенд“. 
Во овој период имаше и интервјуа (Бардул Махмути), life story (со неколку европски 
амбасадори), како и коментари, анализи, колумни. 

Во насловите често беа нагласувани поентите, а понекогаш и во легендите на фотографиите 
каде што беа пласирани и оцени („Груевски ги наградува `бранителите`, каде останаа 
борците“, 28.04/1.05.2007). Фотографиите се во нормален сооднос со текстот. 

Најчесто изворите на информациите се именувани и не беше забележана манипулација со 
нив.  
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Во овој период „Факти“ критикуваше голем број политичари, нивни постапки и политики. 
Забележлив е ставот на весникот за неодобрување на постапките на ПДП – најавите за влегување 
во Владата по напуштањето на коалицијата со ДУИ. Пособено е изразен негативниот набој во 
текстовите во кои остро е критикуван лидерот на ПДП Абдулхади Вејсели („За колку се (го) 
продаде, Абдулхади Вејсели“, 14/15.04.2007; „Кое е најновото значење на зборот паштета“, 
21/22.04.2007). Од нагативизам и критика, исто така, не беше поштеден ниту Мендух Тачи, 
потпретседателот на ДПА. Весникот манифестираше негативен однос и спрема претседателот 
Бранко Црвенковски, поради назначувањето нови советници во неговиот кабинет, меѓу кои нема 
Албанци („Црвенковски ги држи Албанците подалеку од себе“, 12.04.2007). „Факти“ го 
критикуваше и премиерот Никола Груевски поради негативниот став за статусот на борците на 
ОНА („Груевски ги наградува `бранителите`, каде останаа борците“, 28.04/1.05.2007). И Али 
Ахмети е цел на негативни оцени и критики, во контекст на неговиот однос спрема политича-
рите Албанци („Политичарите на ништото, и, никој и ништата на политиката“, 28.04-
1.05.2007). Единствен позитивен однос весникот манифестираше кон неколкуте евроамбасадори 
(„Поканете не, ние ќе ви дојдеме и на свадба“, 14/15.04.2007). 

Весникот зазема активен однос кон фактите. Повеќето беа коментирани, и тоа посебно 
интензивно, во текстовите што беа посветени на темите: уписот на учениците Албанци во 
средните училишта и можноста за отворање албанска паралелка во Битола, со задолжителното 
средно образование; истапувањето на ПДП од коалицијата со ДУИ и најавите за влегување во 
Владата; ставот на премиерот Груевски за статусот на борците и бранителите; неприсуството 
(поради некоординираност) на Претседателот и Премиерот на погребната церемонија на 
починатиот претседател на Русија, Борис Елцин („Груевски и Црвенковски се ’изрезилија’“; 
28.04/1.05.2007). 

„ШПИЦ“ 

Најголем број од анализираните прилози отпаѓаат на темата „Владините политики и 
практикувањето на власта“. Релативно мал број прилози се посветени на темата „Македонија и 
ЕУ“ . 

Ставовите на медиумот главно се содржани во насловите на прилозите, чија пак текстуална 
единица има информативен карактер. Коментаторските прилози најчесто се присутни во 
саботното издание на весникот, во рамки на рубриката „Трибина“.  

Насловите на прилозите често имаат сугерирачки карактер и содржат „побогати“ 
информации отколку текстуалната единица. Најчесто текстуалните единици имаат описен 
карактер, често се проследни со реалистични фотографии кои се симетрични со текстот, но се 
проследени со легенда која претендира да ја резимира главната тема. 

Во прилозите што ги третираат темите, кои се предмет на анализава, се забележува 
значително присуство на непрецизни извори („опозицијата“, „СДСМ“, „либералдемократите“, 
„официјални представници на партијата“, „неофицијално дознаваме“, „непотврдени 
информации“, „високи кругови во ВМРО-ДПМНЕ“). Непрецизните извори особено се користат 
при известување за меѓупартиските разговори. Во определен број прилози не се наведени 
изворите на информации. 

Медиумот ги следи актуелните постапки на политички експонираните актери и за нив дава 
свој коментар. Позачестено се присутни негативните атрибути кои се однесуваат на владината 
политика и актерите од владејачкото мнозинство. 

Во информативните прилози фактите се описно презентирани. Во новинарските коментари, 
пак, најчесто присутни во рубриките „Трибина“ и „Острилка“, фактите се интерпетирани и 
вреднувани. Прилозите кои се објавуваат во овие рубрики најчесто го изразуваат односот на 
медиумот кон актуелните политички случувања во државата. 
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ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО МЕДИУМИ ЗА АНАЛИЗИРАН ПЕРИОД 

За период: од 2 до 29 април 2007 
 

 
Медиум 

 
 
 

Тема 
А1 Шпиц Вечер 

 
Време  

 
Дневник 

 
Канал 

5 

 
МТВ 1 

 

МТВ 2 
на 

албански 

 
Сител 

 
Телма 

 
Утрински 
весник 

 
Факти 

 
Вкупно  

(по 
тема) 

1. Владините политики 
и практикувањето на 
власта  

53 55 98 97 61 63 73 54 70 73 122 95 914 

2. Односите со ЕУ 13 13 23 14 32 20 23 7 22 7 26 13 213 

Вкупно (по медиум) 66 68 121 111 93 83 96 61 92 80 148 108 1127 


