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Извештај од мониторингот на телевизиските вести на Институтот за комуникациски студии

Мониторинг на демократијата во Македонија

Македонска телевизија
Прв сервис

1. Теми за кои известуваше
Македонската телевизија на својот прв
програмски сервис во известувачкиот период објави 84 прилози во врска со демократските реформи и со политичкиот живот во
земјава. Најзастапени беа известувањата за
редовните активности на јавните функцио-

нери (20 прилози), преговорите за состав на
новата влада (13 прилози), јавните настапи
на претставниците на политичките партии за
различни општествени прашања (12 прилози),
работата на Специјалното јавно обвинителство (11 прилози) и други теми.

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)

Од редовните активности на јавните функционери беа проследени посетата на претседателот Ѓорге Иванов на Египет, активностите на градоначалниците во расчистувањето на снегот, следењето на состојбата со
грипот од министерот за здравство Никола
Тодоров, обраќањето на министерката за
култура Елизабета Канческа Милевска на комеморацијата за починатиот диригент Саша
Николовски Ѓумар, присуството на министерот за надворешни работи Никола Попоски на комеморација за холокаустот итн. Во
врска со преговорите за формирање влада,
се известуваше за средбите и состаноците
на партиите и за пораките од политичките
актери и од претставници на меѓународната заедница. Во повеќето прилози за активностите на политичките партии се пренесуваа изјавите на СДСМ дека несоодветно се

одржуваат патиштата, за пропусти во справувањето со грипот, за годишната програма
за култура и за други теми, како и реакциите на засегнатите институции и на партијата
ВМРО-ДПМНЕ. Редовно се пренесуваа сите
информации за работата на СЈО, односно за
рочиштето за предметот „Тврдина“, откажувањето од случајот „Пуч“, двете нови истраги насловени „Тарифа“ и „Тенк“, како и дел
реакции на ВМРО-ДПМНЕ во врска со овие
случаи. Во врска со десоросоизацијата, МТВ
1 објави мал број прилози, известии дека
е формирано здружение „Стоп операција
Сорос“, извести за едно негово обраќање, и
пренесе извештај од Вашингтон според кој
протестите против новиот претседател на
САД Доналд Трамп ги организирал милијардерот Џорџ Сорос, но не го поврза директно
со домашниот политички контекст
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2. Политички субјекти
Најзастапен политички субјект во централните информативни изданија на МТВ 1 во
мониторираниот период беше ВМРО-ДПМНЕ. Партијата и нејзините функционери беа
присутни во 61 информација, а уште во две
се појавуваат нивни коалициски партнери.
СДСМ се сретнува во 33 информации, а нејзината коалиција уште во две, ДУИ во 17, а
за другите партии помалку се известува. Од
непартиските субјекти, СЈО е присутно во 16
информации, државните и локалните институции во 15, а невладините организации во
8. Од содржинска гледна точка, ставовите на
ниту една политичка партија не доминираат
над другите.
Основна карактеристика на вестите во централното информативно издание на првиот
програмски сервис на Македонската телевизија е едноставното и некритичко известување за тековните случувања од политичкиот и од општествениот живот, без обиди за
подлабоко навлегување во темите од јавен
интерес и нивна аргументирана, критичка
опсервација. Пристрасното известување е
исклучително ретко. Сепак, во мониторираниот период телевизијата пренесе најави од
функционери од партијата ВМРО-ДПМНЕ за
нови проекти што ќе се спроведат, без да го
земе во предвид фактот дека државата е во
неизвесен транзициски период во кој е неси-

гурно дали споменатите министри ќе останат
на своите функции и дали нивните политики
ќе се спроведат. Станува збор за најави од заменик-министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски (17 јануари: „Министерството за
земјоделство најави нови инвестиции од 140
милиони евра во водостопанството до 2020
година“), пренесена изјава од министерот за
здравство Никола Тодоров во која тој вели
дека во нивната партиска програма е предвидено да се воведе бесплатна вакцина против
грип (23 јануари: „Здравје: следење на состојбата со грипот“), како и прилог во кој заменикминистерот за образование Спиро Ристовски
најавува градежни зафати во студентските домови (26 јануари: „Образование: Реконструкција и опремување на студентските домови“)
Емитуван е и еден прилог во кој не е споменат
конкретен политички субјект, но во телопот се
искажува тврдење во врска со успешноста на
државните политики, без никаде да се посочи извор (27 јануари: „Вработување: Мерките
за вработување даваат резултати“). Од прилозите не може да се утврди дали станува збор
за намерно фаворизирање или за пропуст, но
јавниот сервис нема обврска да објавува најави што во актуелните политички околности
може да имаат карактер само на партиски ветувања и да ги претставува како политики што
ќе ги спроведе државата

16

во известувањето кон политичките субјекти на МТВ 1 (16-20 и 23-27 јануари)

Период: 16 - 27 јануари 2017

17

