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Извештај од мониторингот на телевизиските вести на Институтот за комуникациски студии

Мониторинг на демократијата во Македонија

ТВ 21
Македонски јазик

1. Теми за кои известуваше
Телевизијата ТВ 21 во вестите на македонски јазик објави 114 прилози поврзани со актуелните политички настани и политичкиот живот во земјата. Најчесто застапени теми беа:
работата на јавните институции (37 прилози),
исто колку и за преговорите за формирање

влада (37), за работата на Специјалното јавно обвинителство (7). Меѓу позначајните теми
што телевизијата ги обработи беа проблемите што ги предизвика загадувањето и снегот
(9), состојбите во економијата и инвестициите
(5) и проблемите во образованието (4).

Период: 16 - 27 јануари 2017
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Тема 3

Проекти и мерки на Владата

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 13

Задолжувања и состојба со јавниот долг

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)

Во врска со работата на институциите се
следеше проблемот со загадувањето (Југохром), извештаите за корупција (Транспаренси), снабдувањето со енергија, електронските картички во ЈПС и друго. Редовно се
следеа сите случувања во врска со формирањето влада: партиските средби и состаноци, пораките од меѓународната заедница и
инспекциските контроли во општини раководени од градоначалници на ДУИ. Работата

на СЈО се следеше преку извештаите за повлекување на случајот „Пуч“ (18 јануари „Давидовиќ и Димовски за ТВ21: УБК и МВР му
прават “сопки“ на СЈО“) и за двете нови истраги „Тенк“ и „Тафира“ и за блокирањето на
снимките од прислушувањето на Јутјуб каналот (24 јануари „Блокирани дел од “бомбите“
на Јутјуб, чии авторски права се штитат?“). На
тема „десоросоизација“, телевизијата објави
за формирањето на здружението СОС.
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2. Политички субјекти
ВМРО ДПМНЕ е најмногу опсервиран
субјект во прилозите во овој период (60), додека во 32 прилози се анализра работата на
функционери од оваа партија. Потоа е ДУИ (
во 42 прилози) и нејзините функционери (40),
додека СДСМ во 39. Од останатите субјекти
чија работа се анализира во овој период е
СЈО (29), невладините организации и фондациите (10), локалните и државните институции (10 и Јавното обвинителство (5).
Критичкиот однос во прилозите најчесто
има во известувањето за работата н државните и локалните институции во однос на

загадувањето (18 јануари „Скопје меѓу најзагадените градови, секој трет умира поради загаденост на воздухот“), проблемот со
плаќањето во јавниот превоз во Скопје (17
јануари „Нема електронски картички за јавен
превоз, за 5 дена се потрошени 150 илјади
електронски картички!?“), неподготвеноста на училиштата за второто полугодие (23
јануари „Околу три илјади ученици остана
дома, наместо звончето, се слуша бучавата
од машините“),справувањето на локалните
власти со снегот (20 јануари „Отсечени Танушевци, Малино и Брест, ЦУК: Овие села се
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Приод во известувањето кон политичките субјекти на телевизијата ТВ 21 македонски (16-20 и 23-27 јануари)

доделениот мандат за влада, кој и дали ќе
попушти, ВМРО или ДУИ?“), како и за финансиската инспекција во општина Гостивар што се толкува како притисок на ВМРО
ДПМЕ кон крилото во ДУИ кое не е за коалиција ( 18 јануари „Финанциска полиција
во општина Гостивар, Бејта: ВМРО-ДПМНЕ
ми испрати полиција во канцеларија“). Телевизијата во прилозите на оваа тема често
ја споменува платформата на албанските
политички партии како еден од условите во
преговорите, а преку дебати ја анализира и
работата на претседателот на државата (26
јануари „Дали Иванов го прекрши уставот?,
за дел од аналитичарите уставот е прекршен, за некои не!“).
Во вестите на македонски јазик на ТВ 21
беа објавени и пролози за промовиртање на
владини мерки, во кои новинарот ниту фаворизираше ниту критикуваше (20 јануари „27
готови проекти за земјоделците, ИПАРД21:
бесплатни проекти за изградба на фарми и
насади“).

Период: 16 - 27 јануари 2017

без електрична енергија“) и проблемото со
задолжувањето и падот на инвестициите (16
јануари „Нови задолжувања од 6.5 милиони
евра, стопанските комори против непродуктивните трошоци“, 24 јануари „Каде пропаднаа странските вложувања?, ВМРО-ДПМНЕ:
Заев има вина за нерализираните инвестиции“).Телевизијата преку дебати и соочување на мислења критички се осврна и на
средствата кои од откажаните новогодишни
прослави на општините требаше да бидат
насочени за социјалните случаи (17 јануари
„По откажувањето на новогодишните прослави, каде завршија парите за социјалните
случаи?“), и за етничката застапеноство институциите (19 јануари „Еднаква застапеност
на албанците во МВР,Беса обвинува дека
нема еднаква застапеност, Нухиу негира“).
Благ критички однос телевизијата изразува и во известувањето околу преговорите
за формирање влада. Тој однос е главно насочен кон двата главни преговарачи ВМРО
ДПМНЕ и ДУИ (16 јануари „Втора недела по
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