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Извештај од мониторингот на телевизиските вести на Институтот за комуникациски студии

Мониторинг на демократијата во Македонија

Македонска телевизија
втор сервис

1. Теми за кои известуваше
Во десетте мониторирани изданија на
дневникот на албански јазик на својот втор
програмски сервис, Македонската телевизија објави вкупно 115 прилози поврзани со
политичкиот живот и со демократските реформи во земјата. Темите поврзани со раз-

говорите околу формирање нова влада беа
најзастапени (39 прилози), а по нив следуваше следењето на работата на државните
и на локалните институции (26 прилози) и
работата на Специјалното јавно обвинителство (12 прилози).

Период: 13 - 17 и 20 - 24 февруари 2017

Број на прилози според теми на Македонската телевизија, втор програмски сервис (13 - 17 и 20 - 24 февруари)
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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)

Извештај од мониторингот на телевизиските вести на Институтот за комуникациски студии

Мониторинг на демократијата во Македонија
Телевизијата коректно и непристрасно
известуваше за текот на разговорите меѓу
СДСМ, ДУИ и други партии во врска со формирањето парламентарно мнозинство и
избор на нова влада, за реакциите на овој
процес од ВМРО-ДПМНЕ и од меѓународни
претставници, како и за други аспекти на
оваа тема. Во врска со работата на институциите се следеше работата на правосудните
органи, проблемот со загадувањето, јавниот
превоз и други. Се известуваше и за судските
случаи поврзани со предметите на Специјалното јавно обвинителство и за реакциите во

врска со нив, во прв план за рочиштето во
врска со протестите и демолирањето на бараките на општината Центар, во кое обвинет
е лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Во ова информативно издание беа објавени и девет прилози за проекти и мерки на
Владата во инфраструктурата, здравството
и во други области, без да се земе во предвид фактот дека во времето на емитување
земјата беше во постизборен транзициски
период, што ги ограничува можностите на
јавните функционери да најавуваат нови
мерки и проекти.

2. Политички субјекти
Партијата ДУИ беше во центарот на вниманието на јавноста во преговорите за формирање влада, а нејзините функционери
имаа свои редовни и други активности во
постојната влада, поради што таа беше најзастапен политички субјект во вестите, со
73 информации објавени во врска со нив.
За СДСМ се објавија 59 информации, а за
ВМРО-ДПМНЕ и за функционерите од оваа

партија, 50. Од другите партии позастапени
беа Беса (18 информации) и Алијансата за
Албанците (11 информации), како фактори
што влијаат врз формирањето влада. Кај непартиските субјекти доминираше СЈО со 33
информации. Во однос на содржината, ничии политички ставови не доминираат над
другите, а појавите на фаворизирање нечии
гледишта се инцидентни.
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Приод во известувањето кон политичките субјекти на Македонската телевизија,
втор програмски сервис (13-17 и 20-24 февруари)

Во мал број случаи во вестите беше изразен фаворизирачки однос кон функционери
на ВМРО-ДПМНЕ (14 февруари: „Мисајловски: продолжуваат инвестициите во патната инфраструктура“), пред се преку пренесувањето информации за мерки и проекти
на Владата најавени по изборите, додека се
чека нов владин кабинет. Во помал број случаи таков однос беше изразен кон ДУИ (24
февруари: „ МОН со успех ги реализирало
крајните резултати“). Но, кон овие две партии беше повремено изразуван и критички
однос (23 февруари: „Муслиу за изјавите на

ВМРО-ДПМНЕ: дефокусирање, ја претвора
политичката битка на етничка“). Предмет
на критичка опсервација во мал број прилози беа и институциите, и тоа локалните
(14 февруари: „Светската здрасветна организација: Тетово на првото место за загадување“) и судските (21 февруари: „Промени
во кривичниот суд, „непослушените“ се носат кај прекршоците“). Во најголемиот број
прилози не беше изразен никаков однос
кон политичките субјекти и само се пренесуваа информациите во врска со нивните
активности.
Период: 13 - 17 и 20 - 24 февруари 2017
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