
Мониторинг на деМократијата во Македонија 
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КАнАЛ 5
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1. Теми за кои извесТуваше

телевизијата канал 5 во мониторираниот 
период објави вкупно 149 прилози поврзани со 
политичкиот живот и со демократските рефор-
ми во земјата. најголемиот број од нив се одне-
сува на промовирање на проектите и мерките 
на владата и на другите институции, како и на 

преговорите за формирање нова влада (по 24 
прилози), потоа на покривањето на редовните 
активности на функционерите и на обраќања 
на политичките партии за различни прашања 
(по 21 прилог), десоросоизацијата (16 прилози), 
работата на сЈо (13 прилози) и други теми.

Број на прилози според теми на телевизијата Канал 5 (16-20 и 23-27 јануари)

во врска со преговорите за формирање 
нова влада се известуваше за средбите меѓу 
партиските претставници и нивните ставови, 
пораките од меѓународната заедница, како 
и за писмото со кое група интелектуалци ал-
банци побараа од дУи да не коалицира со 
вмро-дПмне. се известуваше за тековните 
проекти на владата (16 јануари: „клиника-
та за токсикологија доби нова опрема“), но 
и за проектите што се во најава (17 јануари: 
„140 милиони евра ќе се инвестираат во ка-
питални проекти за водостопанство“), како 
и за отчетите што ги даваа повеќемина гра-

доначалници од редовите на вмро-дПмне, 
заедно со најави за нови проекти (24 јануа-
ри: „трајановски 2016 ја оцени за успешна 
година за градот, со реализирани проекти во 
сите 10 општини на територијата на скопје, 
со кои значително ќе се подобри животот на 
граѓаните“). При известувањето за проектите 
и за мерките, се изостави фактот дека земја-
та беше во транзициски период во кој не мо-
жеше со сигурност да се потврди дека мини-
стрите ќе останат на своите позиции да ги 
спроведат најавените политики, како и дека 
истекува мандатот на локалната самоуправа, 

Тема 1 Организација на предвремените парламентарни избори

Тема 3 Проекти и мерки на Владата и на другите институции

Тема 6
Редовни активности на претставници на Владата и на институциите (решавање тековни прашања, 
протоколарни активности итн.)

Тема 7 Работа на Специјалното јавно обвинителство

Тема 12 Економија и инвестиции (странски инвестиции, буџетски вложувања, вработеност)

Тема 15 Редовна работа на јавните институции, исполнување или неисполнување на нивните обврски

Тема 16 Разно

Тема 18 Образование

Тема 19 Преговори за формирање влада

Тема 20 Десоросоизација

Тема 21 Активности на политичките партии поврзани со тековни случувања (загадување, чистење снег, здравство)
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поради што ниту градоначалниците не можат 
да дадат најави за целата година, освен како 
предизборни ветувања. напротив, кон наја-
вите се пристапуваше како кон нешто што со 
сигурност ќе се реализира.

од редовните активности на јавните 
функционери се известуваше за посетата 
на претседателот Ѓорге иванов на египет, 
активностите на градоначалниците за ра-
счистувањето на снегот, информациите од 
министеорт за здравство никола тодоров во 
врска со справувањето со грипот, честитките 
од државниот врв по повод верскиот празник 
водици и друго. меѓу почесто застапените 
теми беше и информирањето за обраќањата 
на политичките партии. но се информираше 
претежно за прес-конференциите на вмро-
дПмне на кои тие ги претставуваа проектите 
од својата предизборна програма (повторно 

без ограда дека тоа е нешто што можеби ќе 
се реализира ако партијата состави влада), 
потоа за бројни забелешки што советничка-
та група на вмро-дПмне во општина Цен-
тар ги имаше за работата на градоначални-
кот андреј Жерновски (најчесто со реакција 
од општината), а се емитуваа и неколку об-
раќања на сдсм во врска со проблемите во 
зимското одржување на улиците, со условите 
во кои работи армијата и со други теми.

во известувањето за темата десоросоиза-
ција се фаворизираше овој процес најавен од 
вмро-дПмне. Повеќето прилози што се одне-
суваа на работата на сЈо беа реакции на вмро-
дПмне или на нејзините коалициски партнери 
во врска со одлуката на ова обвинителство да 
се повлече од случајот „Пуч“, во кој лидерот на 
опозицијата зоран заев беше обвинет за обид 
за незаконско преземање на власта.

најзастапен политички субјект во вестите 
на канал 5 во овој период е партијата вмро-
дПмне, која се среќава во 142 информации. 
сдсм е присутна во 93, дУи во 42, а другите 
партии се помалку присутни. од непартиските 
субјекти најзастапени се невладините органи-
зации и фондациите во 37 информации, сЈо 
во 32, а државните и локалните институции 
во 26. од аспект на содржината, политички-
те ставови на вмро-дПмне доминираат над 
другите.Позициите на владејачката партија се 
фаворизираат во 47 прилози, а тие на опози-
цијата се напаѓаат во 26 информации. изра-
зен демонизирачки однос има и кон сЈо во 15 
информации, како и кон граѓанските органи-
зации и фондации, во 22.

еден од најизразените облици на фавори-
зирање политички субјекти беше некритичко-
то пренесување на најавите на најавите на пар-
тијата вмро-дПмне за спроведување различ-
ни проекти, кои се претставуваат како нешто 
што сигурно ќе се спроведе, без да се земе во 
предвид политичката неизвесност, дури и чес-
то без да се повлече линија меѓу партијата и 
државата (16 јануари: „вмро-дПмне ги испол-
нува проектите од програмата реално. најаву-
ваат гасификација за неготино“; „вмро-дПм-
не најавува проекти во инфраструктурата: из-
градба на повеќе автопати“; 20 јануари: „вмро 
дПмне: до 2020 година пензиите ќе се зголе-
мат за 10,25 %“). овој тип на фаворизирање 

беше карактеристичен и за најавите на држав-
ните функционери на партијата (17 јануари: 
„заменик-министерот за земјоделство ванчо 
костадиновски вели дека годинава ќе старту-
ва реализацијата на три посериозни проекти 
кои ќе чинат околу 90 милиони евра“), како и 
на градоначалниците, кои даваа отчети и наја-
вуваа проекти за годинава. се фаворизираа и 
позициите на партијата во врска со т.н, десо-
росоизација (17 јануари: „десоросоизацијата 
е враќање на демократијата на граѓаните, на-
пиша на својот фејсбук-профил пратеникот 
од вмро-дПмне илија димовски“), како и во 
врска со формирањето влада и можната коа-
лиција со партиите на албанците во замена за 
прифаќање на нивната платформа (19 јануари: 
„наспроти јасните позиции на вмро-дПмне 
во опозициската партија засега молчат по ба-
рањата на албанските партии“). ставовите на 
партијата беа доминантни и во известувањето 
за работата на сЈо. 

негативниот однос кон сдсм, освен преку 
неаргументираните обвинувања дека партија-
та е подготвена да ја прифати т.н. албанска 
платформа што предвидува двојазичност на 
македонија и редефинирање на државата, се 
изразуваше и преку пренесувањето на големи-
от број напаѓачки ставови на вмро-дПмне 
во врска со откажувањето на сЈо од случајот 
„Пуч“, во кои цел на нападите беше и самото 
обвинителство (19 јануари: „милошоски: заев 

2. ПолиТички субјекТи
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Приод во известувањето кон политичките субјекти на телевизијата Канал 5 (16-20 и 23-27 јануари)

и верушевски се до гуша во криминал и тоа до-
кументиран криминал и докажан“; 20 јануари: 
„Ѓорчев: срамна одлука со која сЈо се промо-
вираше во партиски орган на сдсм и сорос“). 
се пренесуваа и сличните ставови на коали-
циските партнери на најголемата владејачка 
партија (24 јануари: „гром: откажувањето од 
судското гонење на заев од Пуч е аболиција 
од страна на сЈо“; 26 јануари: „Подем: со 
одлуката за Пуч сЈо се делегемитираше“). за 
новите истраги „тарифа“ и „тенк“ се известу-
ваше како за обид да се оттргне вниманието 
од случајот „Пуч“ (24 јануари: „сЈо на фејсбук 
објави со нови исраги, за вмро дПмне на-
рачка на сдсм и дефокусирање од Пуч“).

граѓанските организации, пред се тие фи-
нансирани од Фондацијата отворено опш-

тество, беа демонизирани преку промотивни 
прилози за новото здружение „стоп операција 
сорос“ (17 јануари: „народот беше сведок на 
грубо уривање на институциите. да се истра-
жи работењето на сорос фондацијата“), не-
критичко пренесување информации од други 
медиуми (23 јануари: „девет милиони евра за 
организациите на сорос во македонија, затс-
криени зад завесата на терминот „невладини“, 
пишува дневник“), пренесување ставови на 
американски колумнисти кои се претставуваат 
како општ став на медиумите во кои се обја-
вени (25 јануари: „македонија и сад мора да 
ги победат своите непријатели, да почнеме со 
Џорџ сорос. Под овој наслов про-републикан-
скиот дејли колер се осврнува на состојбите 
во македонија) и на други начини.




