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Извештај од мониторингот на телевизиските вести на Институтот за комуникациски студии

Мониторинг на демократијата во Македонија

ТВ НОВА

1. Теми за кои известуваше
Телевизијата НОВА во известувачкиот период објави 64 прилози поврзани со политичките настани што го одбележаа анализираниот период. Најмногу од прилозите (21)
беа за формирањето на новата влада, за работата на СЈО (17), 10 прилози на тема „десо-

росоизација“, а 4 за работата на државните
функционери. Во 3 прилози се опсервира работата на државните и локалните институции
и справувањето со снегот и загадувањето, и
во 2 пролози се известува за проекти или
мерки на Владата.
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Број на прилози според теми на ТВ НОВА (16-20 и 23-27 јануари)
Тема 1

Организација на предвремените парламентарни избори

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 15

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

Тема 16

Разно

Тема 19

Преговори за формирање влада

Тема 20

Десоросоизација

Тема 21

Активности на политичките партии поврзани со тековни случувања (загадување, чистење снег, здравство)

Телевизијата во голем обем известуваше за
преговорите за состав на новата влада меѓу
ВМРО ДПМНЕ и ДУИ, преку пренесување соопштенија и изјави на директните учесници,
но и на аналитичари кои ја оправдуваат коалицијата меѓу овие партии (19 јануари „Даштевски: „Очекувам влада меѓу ВМРО ДПМНЕ
и ДУИ“) и се цитираа странски медиуми кои
известуваат на линија на овој став (26 јануари
„Редакциски коментар на Ситињуз: 10 причини

зоштоАлбанците треба да одат со Груевски“,
). Темата федерализација која беше актуелна
во изборниот период, телевизијата повторно
ја актуелизира во контекст на преговорите за
влада, преку изјави на аналитичари кои оправдуваат вакво уредување и кои телевизијата ги етикетира како „блиски до опозицијата“
(19 јануари „Ордановски: Јас не сум против
федерализација“). Прилозите за работата на
СЈО се однесуваа на случаите „Пуч“, „Тенк“ и
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„Тарифа“, каде се пренесуваат ставовите на
ВМРО ДПМНЕ (23 јануари „Милошоски: СЈО
во случаот Пуч се стави во улога на суд“),на
аналитичари блиски до партијата“(25 јануари „“Муцунски: Јанева ја поништи основната
причина поради која е основано СЈО) и се
известуваше за наводно незадоволство на социјалните мрежи од неговата работа (18 јануари „Жестоки и бурни реакции на јавноста за
одлуката на СЈО: Вие сте срам за правдата“,
20 јануари „Правната фела реагира - потегот
на СЈО е преседан“). Телевизијата во голем
обем известуваше за темата „десоросоиза-

ција“, преку извештаите за формирањето и
активностите на организацијата СОС (Стоп
Операција Сорос), протестите на група Македонци во Њујорк и коментаторски прилози со
кои телевизијата го фаворизираше овој процес што го покрена партијата ВМРО-ДПМНЕ.
Иако малку по број, беа објавени и неколку
промотивни прилози за владини мерки и проекти (16 јануари „Минатата година на државната кардиохирургија се направени 150 васкуларни операции 16“, 25 јануари „Промоција
на нови дел од областа на литературата и на
издавачката дејност“).

2. Политички субјекти
Во најголем дел од пролозите субјект е
ВМРО ДПМНЕ (53), а уште во 11 прилзи тоа
се функционери од оваа партија. Во 46 прилози се споменува СДСМ, во 23 ДУИ, додека
останатите партии во многу помалк број. Од
непартиските субјекти, најчесто споменуван
во прилозите е СЈО (во 24 прилози) и невладините организации и фондации во 17.

Во најголем број од прилозите телевизијата нектирички ги пренесува ставовите
на субјектите. Но онаму каде што новинарот
(или уредникот) дава личен коментар (во 31
прилог), тој е демонизирачки (во 25 прилози)
кон: СДСМ и лидерот на оваа партијата Зоран Заев (25 јануари „ВМРО-ДПМНЕ: Документите на ЦИА ја потврдуваат вмешаноста
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на СДСМ во шверцот со нафта и цигари“,18
јануари „ВМРО ДПМНЕ: Заев ги направи
Струмичани граѓани од втор ред“, 25 јануари
„Дневник: Членството на СДСМ се плаши дека
Заев е подготвен да ја прифати албанската
платформа“), кон СЈО (18 јануари „Врие и во
Македонија на политичката сцена посебно по
соопштението на СЈО...со ова практично СЈО
ги амнестираше Заев, Верушевски и другите
обвинети во случјот Пуч“) и кон граѓанските
организации и фондации, за кои се наметнува ставот дека се под влијание на СДСМ
(23 јануари„Црна кампања од активисти на
Сорос“,26 јануари„Сомнежи околу можноста

на политички влијание врз рангирањето на
Транспаренси“).
Телевизијата некритички ги пренесува информациите од партијата ВМРО-ДПМНЕ, фаворизирајќи ја нејзината позиција во преговорите
за состав на влада и претставувајќи ја како партија која има меѓународна поддршка (18 јануари „Тајани нов претседател на Европарламентот, голем пријател на Македонија.Неодамна
Тајани беше во Скопје, да даде поддршка на
сестринската ВМРО ДПМНЕ), како и претседателот на партијата Никола Груевски, кого го
нарекуваат „лидер на победничката партија од
11 декември“ (17 јануари „Преговори за Влада“.
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Подготовката на oваа публикација беше овозможена со поддршка од Британска амбасада
Скопје, во рамките на проектот Изразување
на јавниот интерес: Зголемување на моќта на
граѓанските организации во Македонија. Мислењата и ставовите наведени во оваа публикација не ги одразуваат секогаш мислењата и
ставовите на Британската амбасада.
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