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Извештај од мониторингот на телевизиските вести на Институтот за комуникациски студии

Мониторинг на демократијата во Македонија

24 ВЕСТИ

1. Теми за кои известуваше
Во текот на известувачкиот период на Телевизија 24 беа објавени 136 прилози што се
однесуваат на политичкиот живот и на демократските реформи во земјава. Две теми
беа доминантни со речиси идентичен број
прилози: формирањето влада (36 прилози) и
работата на државните и јавните институции
(34 прилози). Потоа следува работата на Спе-

цијалното јавно обвинителство (17 прилози),
реакциите на јавни личности на политичката
ситуација во земјата (Разно) – 16 прилози, економската ситуација (10 прилози), 6 прилози за
организација на изборите (финансирање на
изборната кампања), задолжувањето (5 прилози) и исто толку прилози кои се однесуваа
не некој владин проект или иницијатива.

Период: 13 - 17 и 20 - 24 февруари 2017

Број на прилози според теми на телевизијата ТВ 24 (13-17 и 20-24февруари)

Тема 1

Организација на изборите (истраги во врска со финансиските извештаи за изборните активности на
одредени партии)

Тема 3

Проекти и мерки на Владата и на другите институции

Тема 4

Промоција на проекти и мерки на Владата во кои се вклучени политичките партии преку нивните
лидери или претставници (пред се Никола Груевски)

Тема 6

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

Тема 7

Работа на Специјалното јавно обвинителство (и други теми поврзани со СЈО)

Тема 11

Предлог за поширока употреба на албанскиот јазик (прилози што подетално го обработуваат предлогот
за користењето на јазиците и во кои контекстот на преговорите за формирање влада е спореден)

Тема 12

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

Тема 13

Задолжувања и состојба со јавниот долг

Тема 14

Медиуми

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 (судство, здравство итн)
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Во врска со преговорите за формирање
влада, телевизијата известуваше интензивно за редовните средби меѓу актуелните
преговарачи - СДСМ и ДУИ иза пораките од
меѓународната заедницаианалитички се осврнуваше на оваа тема преку пренесување
различни ставови. Во тој контекст беше и известувањето за реакциите на МПЦ и протестите на граѓанското здружение „За заедничка
Македонија“ и анализата за неизвесноста од
одржувањето на локалните избори во април
при што се критикуваше потегот на ДИК за
враќање на фантомските гласачи избришани
од Избирачкиот список лани (21 феваруари
„Висат на конец локалните избори во април“).
Телевизија продолжи со редовно следење

на работата на јавните институции и обемно известуваше за проблемите во судството,
јавните претпријатија (штрајкот на Македонски железници),вработувањата на ранливи
групи,набавката на лекови и друго. Од работата на СЈО, во вестите се известуваше за истрагата во двете медиумски куќи МПМ и ТВ Канал
и во РЕК Битола, за судењето за насилтвото во
општина Центар и за случајот „Пуч“, како и за
извештајот на Амнести интернешенал кој се
занимава со блокадата на Обвинителството.
Телевизијата сеопфатно информираше и за
економските случувања, главно во контекст на
политичката криза, како што се блокираните
субвенции и туризмот, странските инвестиции
и во таа линија и состојбата со задолжувањето.

2. Политички субјекти
Во најмногу од прилозите како субјект се
појавува СДСМ(во 70 прилози) и функционерите на ВМРО ДПМНЕ (во 61 прилог), по што
следуваат ДУИ (47) и ВМРО ДПМНЕ (46 прилози). Останатите партии се со 11 (Алијанса
за Албанците), 5 (Беса), 8 функционери на

ДУИ. Од непартиските субјекти, најзастепаен
е СЈО (54 прилози), локалните и државните
институции (42), невладините здруженија (22),
ЈО (14), Претседател на државата (12) и други.
Телевизијата критички од неутрална позиција ги опсервира состојбите во голем број
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поддршка на СЈО“). Но исто така затвореноста кон јавноста во однос на некои истраги е
предмет на критичко известување кон оваа
институција 20 февруари “Јанева на кафе во
советот за јавни обвинители: Испија кафе и
се огласија“, 21 февруари „Истрага во Канал
5?: Дали и изборните донации на медиумите
се дел од истрагата која веќе СЈО ја води за
финансирање на кампања?“).
Во еден од трите прилози за владини проекти, забележан е фаворизирачки однос кон
функционери од ВМРО ДПМНЕ, преку истакнување на мерката како позитивен пример на
работа на државна институција (23 февруари
„Владата со мерки за самовработување“).
Во прилогот каде се опсервира прашањето за одржувањето на локалните избори годинава, Телевизијата ја критикува ДИК поради тоа што во Избирачкито список ќе ги враќа
30 те илјади спорени гласачи избришани за
изборите на 11 декември лани, поради пропусти во Законот (21 февруари „Висат на конец локалните избори во април?“).
Известувањето за активностите на партијата СДСМ во најголем случај се сведува на
пренесување на ставовите на партијата преку
соопштенија, или преку изјави на нејзините
претставници. Во два случаи еднострано се
пренесува ставот на оваа партија, без да се
побара одговор од власта чија политика се
критикува (15 февруари „Шилегов: Власта не
исплаќа субвенции“, 16 февруари „СДСМ во
градот Скопје ќе го прекине „Скопје 2014“).
Партијата ДУИ се критикува(во 5 прилози)
за нејзиното однесување во преговорите за
составување влада (16 февруари „Поделеноста на партијата беше видлива и на денешното
одбележување на годишнината од конфликтот во 2001-та на кој не се појави потпретседателската тројка“, 17 февруари „ДУИ сака
да избегне уставни измени, но пследиците да
бидат како да се отвори Уставот“, 20 февруари „И денарот да стане двојазичен. ДУИ ги
крена барањата за употребата на јазикот“). Во
контекст на составувањето нова влада, телевизијата ги критикува и постапките на Претседателот на државата поради молкот од оваа
институција за доделување на мандатот (23
февруари „Дали ќе му го додели мандатот на
Заев или повторно ќе се наврати на неодамна поставените барања, покрај потписите во
програмата да има точки за заштита на државните интереси и националната безбедност“).

Период: 13 - 17 и 20 - 24 февруари 2017

теми за кои известува.Критичкиот однос се
изразува кон различни субјекти, пред се
кон институциите (14 прилози): 16 февруари
„Црни дамки во Охридското езеро - Дали е
нафта или растенија?“ 20 февруари „Нови
грантови за самовработување. Владините мерки создаваат минус во ПИОМ“) и кон
функционери од ВМРО ДПМНЕ(4 прилози):
13 февруари „Се крчка нова влада, техничката се уште реализира тендери“,13 февруари „Ново задолжување за раздолжување“,
15 февруари „Жестоки реакции по одлуката
за изградба на базен во Шуто Оризари“. Посебно критички арументирано телевизијата
известува за фактот што Министерството за
земјоделство не ја забранило употребата на
истибањските извори за населението иако
тие се загадени со арсен (14 февруари „Делев: Отровен арсен содржи водата од истибањските извори“). Влијанието на партијата
ВМРО ДПМНЕ се посочува како причина за
смените во Кривичниот суд (21 февруари „
Тектонски ротации го тресат Кривичен Суд...
Дали во кривичен суд се прави „чистка“ на
„неподобни“ судии?“).Телевизијата аргументирано ја критикува и затвореноста на оваа
партија кон медиумите, во случајот со хипотеката врз партиската зграда ( 16 февруари
„Тој не одговори на прашањето колкава е
вистинската вредност на зградата, ниту пак
на прашањето дали хипотеката е обид да се
заштити партиското седиште од евентуално
заминување во опозиција“) и за поврзаноста
со телевизјата Канал 5 во рамки на истрагата
на СЈО за финансирање на кампања (21 февруари „Големите разлики меѓу отстапениот
простор за рекламирање, дадените попусти и
ненаплатените побарувања во јавноста ја отвараа дилемата за законитоста на донациите
на оваа политичка партија“).
При известувањето за Специјалното јавно
обвинителство забележани се и двапримери
на фаворизирање (20 февруари„Наспроти
ваквата практика од СЈО иако ги води постапките според законот, се соочува со постојана опструкција и неуважување на нивните
барања“), при што се критикуваат нападите
за неговата работа, а се известува за меѓународните препораки за негова поддршка (13
февруари „Новиот германски претседател
беше активно заинтересиран за македонската политичка криза“, 20 февруари „Нови
апели за формирање на реформска влада и
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