
Мониторинг на деМократијата во Македонија 
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1. Теми за кои извесТуваше

телевизијата сител во мониторираниот 
период објави вкупно 121 прилог во врска со 
политичката криза и другите актуелни случу-
вања. најголемиот број од нив се однесува-
ат на промовирање на проектите и мерките 
на владата и на другите институции (31), на 
преговорите за формирање нова влада (21 

прилог), десоросоизација (20 прилози), ра-
ботата на сЈо (18), покривање на редовните 
активности на функционерите (10), на ста-
вовите на политичките партии за различни 
прашања како загадување, снег, набавка на 
струка (9), работата на државните и локални-
те институции (6) и други теми.

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

во врска со најзастапената тема, телеви-
зијата објави прилози за тековните проек-
ти (16 јануари “клиниката за тоскикологија 
доби нова опрема за интенивна нега, инвес-
тиција вредна околу 180 000 евра”, 20 јануа-
ри „Почна пријавувањето за бесплатна бања 
и туристички викенд за пензионерите“), 
потсетуваше на како што се нарекуваат „ус-
пешни приказни“ од изминатите години на 

владеење на вмро дПмне (17 јануари „др-
жавната кардиохирургија успешно се разви-
ва, од основањето до денеска за 15 пати е 
зголемен бројот на операции“) и се најаву-
ваа нови (16 јануари “годинава ќе биде за-
вршен проектот гасификација на неготино 
како дел од магистрачниот гасовод Штип“), 
најмногу преку отчетот на градоначалници-
те од вмро дПмне од повеќе општини. При 

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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известувањето телевизијата го занемари 
фактот дека дел од актуелните министри мо-
жеби нема да бидатна овие позиции во след-
ната влада, а настапот на градоначалниците 
е како во предизборна кампања за локални-
те избори кои треба да се одржат подоцна 
оваа година. 

за преговорите за состав на нова влада 
се известуваше за средбите и изјавите на 
партиските претставници, се пренесуваа 
пораките од меѓународната заедница, пишу-
вањата на странски медиуми со кои се наве-
дуваше на ставот дека е неопходно идната 
влада да биде составена од вмро и дУи (20 
јануари „груевски за експрес: со ахмети на-
правивме многу значајни дела за граѓаните 
на македонија“, 26 јануари “десет причини 
за коалиција со груевски. албански сити 
њус во редакциски коментар бара од дУи да 
си подадат рака со вмро-дПмне ”) и се кри-
тикуваше писмото на албанските интелек-
туалции кои побараа дУи да не коалицира 
со вмро дПмне (18 јануари „за албанските 
гласачи едни за македонските други прави-
ла во политиката“). за редовните активности 
на јавните функционери се известуваше за 
посетата на претседателот Ѓорѓе иванов на 
египет, и реакциите што тој ги предизвика со 
употребата на уставното име на земјата 20 
јануари „(грција реагира оти египет ја осло-
вувал македонија со уставното име“), реак-
цијата на мнр до србија поради употребата 
на сообраќајни знаци со кратенката БЈрм, 
активностите на локалната власт во справу-
вањето со снегот и други теми.

за работата на сЈо се известуваше за 
предметите „Пуч“ и за новите истраги „тенк“ 
и „тарифа“ при што за повлекувањето на 
„Пуч“, се напаѓаше оваа институција дека 
работи во интерес на сдсм и го штити неј-
зиниот претседател зоран заев, теза што ја 
промовира вмро дПмне  (19 јануари “спе-
цијалното обвнителство со аболицијата на 
заев и верушевски докажа дека тие се ви-
новни за прислушувањето и случајот Пуч“, се 

објавуваа реакции на партии од владината 
коалиција ( 23 јануари “Повлекувањето на 
обвинението за случајот Пуч од специјално-
то јавно обвинителство е уште една аболи-
ција за зоран заев и верушевски, порачаа 
денеска од гром“,27 јануари “и партијата 
за интеграција на ромите се јави со реакција 
по одлуката на катица Јанева да го повле-
че обвинението за случајот Пуч“), ставои на 
експерти (18 јануари „во интервју за сител 
професор доктор саво климовски уште ми-
натата година го критикуваше однесувањето 
на надлежните институции во случајот Пуч. 
тој во неколку наврати посочи дека зоран 
заев требаше да биде уапсен уште во првиот 
момент кога почна да му се заканува на то-
гашниот премиер никола груевски”) и стату-
си на гражани на социјалните мрежи кои се 
претставуваа како реакции во јавноста (18 
јануари Жестоки и бурни реакции во јавнос-
та за одлуката на сЈо да го помилува заев: 
„вие сте срам за правдата“). 

во известувањето за темата десоросоиза-
ција се фаворизираше овој процес најавен 
од вмро-дПмне и детално се известуваше 
за активностите на здружението стоп опе-
рација сорос (27 јануари „стоп операција 
сорос: невладините ги злоупотребувале па-
рите на Усаид“), за протестот на македон-
ците во Њујорк против влијанието на сорос 
во македонија (16 јануари „македонците од 
сад бараат новиот американски претседа-
тел доналд трамп да ја заштити земјава од 
штетните политики на фондацијата сорос“), 
и прилози во кои поддржувачите и граѓан-
ските организации кои се финансиранми 
со проекти на Фондацијата на сорос се 
претставуваа како проблематични и во дру-
ги земји (20 јануари „активисти на сорос ја 
нападнаа полицијата на сад“,  24 јануари 
„слично како и македонија - словачка се со-
очува со манипулациите на сорос“, 26 јану-
ари „соросовите организации со штелувани 
извештаи против сите држави кои ќе им се 
спротивставаат“).

најзастапен политички субјект во вестите 
во овој период е партијата вмро-дПмне, за 
која се известува во 69 прилози. сдсм е при-
сутна во 51 прилози, дУи во 25 прилози.  од 
другите субјекти најзастапени се невладини-
те организации и фондациите во 41 прилог, 
сЈо во 27, а државните и локалните инсти-
туции во 24 прилози. во содржината, доми-
нираат ставовите на вмро дПмне, кои се 

фаворизираат во 26 прилози. демонизирач-
ки став новинарите и уредниците изразуваат 
во 103 прилози, од кои во по 39 прилози тој е 
насочен кон сдсм и невладините организа-
ции и фондации, а во 23 кон сЈо. 

телевизијата некритички ги пренесува 
ставовите на партијата вмро дПмне и во 
претставувањето на најавите за проекти не 
прави разлика меѓу партијата и државата (24 

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

јануари “владата на вмро-дПмне во изми-
нативе 10 години инвестирала над една ми-
лијарда евра во земјоделството“, 25 јануари 
“вмро-дПмне во изминативе десет години 
сериозно инвестираше во железницата ве-
лат од владејачката партија“). ваквов облик 
на фаворизирање има и при известувањето 
за работата на државните функционери од 
редовите на вмро дПмне (17 јануари „ми-
нистерот тодоров апелираше да не се врши 
притисок по однос на пристигнатите пону-
ди на тендерот за изградба на нов клинич-
ки центар“, 17 јануари „миноски во виена: 
користа од влезот на странски компании, 
повеќекратна“, 23 јануари „канческа повика 
личните интереси да не бидат на штета на на-
ционалните и културните “). 

во ист напаѓачки тон некритички се прене-
суваат и ставовите на вмро дПмне за рабо-
тата на сЈо (19 јануари „вмро-дПмне: сЈо 
докажа дека заев и верушевски се виновни 
за „Пуч“, 20 јануари „ик вмро-дПмне: одлу-
ката на сЈо за повлекување од „Пуч“ е скан-
далозен преседан“, 23 јануари „милошоски: 
катица Јанева има недосаток на професио-
нален капацитет и стручен интегритет“) без 
да се обезбеди простор за искажување на 
ставото на споменатите субјекти. По истиот 
принцип на фаворизирање, без објавување и 
на „другата страна“, телевиијата извести иза 
извептајот на транспаренси интернешенал 
за индексот на корупција во земјата, при што 
во вестите беа објавена реакција од вмро 
дПмне н наводите во извештајот  (25 јануари 
“на извештајот на транспаренси интернеш-
нл реагираше вмро-дПмне”), а ден потоа 
коментаторска анализа (26 јануари „соро-
совите организации со штелувани извештаи 
против сите држави кои ќе им се спротивста-

ват“), но не беше објавен прилог за самиот 
извештај на транспаренси. 

наспроти тоа, силен напаѓачки тон во 
известувањето има кон сдсм. Партијата 
се обвинува дека е подготвена да прифати 
двојазичност и федерализација предвидена 
со платформата на албанските партии (19 ја-
нуари “Платформата на албанските партии е 
целосно прифатлива за сдсм вели аналити-
чарот сашо ордановски кој важи за близок 
до раководството на Бихаќка“), инеарумен-
тирано се известува за наводно незадоволс-
тво внатре во партијата (25 јануари дневник: 
Членството на сдсм против намерата на 
заев да ја прифати платформата на албан-
ските партии). 

во контест на темата за десоросоизација, 
телевизијата го користи терминот “соросои-
ди“ со кои етикетира јавни личности кои на-
водно работат против интересите на држава-
та (17 јануари „Престанок на монополот во 
граѓанскиот сектор финансиран од сорос, 
насилието врз институциите, и газењето на 
вољата на мнозинството граѓани во маке-
донија.ова е целта на граѓанското движење 
„стоп операција сорос“, 23 јануари соро-
совите платеници скандалозно најавуваат 
затвор и прогон за сите 455.000 македон-
ци кои се против сорос“,24 јануари „Пад-
на викторија нуланд, падна Џорџ сорос во 
немилост на новата американска власт пад-
наа соросоидите, но тие се уште активни....
се обидуваат да наметнат коалиција за власт 
меѓу сдсм и дУи“), што е на линија на ставо-
вите што ги промовира вмро дПмне. (24 ја-
нуари најава: „а време е сега да кажеме дека 
повторно теми ни се соросоидите, повторно 
теми ни се сдсм и нивните акции во сора-
ботка со сЈо“).




