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Извештај од мониторингот на телевизиските вести на Институтот за комуникациски студии

Мониторинг на демократијата во Македонија

ТЕЛМА

1. Теми за кои известуваше
Во текот на известувачкиот период на
телевизијат Телма беа објавени 96 прилози
што се однесуваат на политичкиот живот и
на демократските реформи во земјава. Доминираше темата за формирањето влада (40

прилози). Но, во значителена мера се известуваше и за работата на јавните институции
(17 прилози) и за активностите на Специјалното јавно обвинителство (18 прилози). Другите теми беа поретко застапени.

Период: 13 - 17 и 20 - 24 февруари 2017

Број на прилози според теми на телевизијата Телма (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)
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Во врска со преговорите за формирање
влада, редовно и интензивно се известуваше
за активностите на СДСМ и на ДУИ како директно вклучени партии, потоа за реакциите
од ВМРО-ДПМНЕ и за пораките од претставници на меѓународната заедница. Главно се
пренесуваа информациите за најновиот развој во овој процес, без поголеми новинарски
интервенции, со исклучок на аналитичките
најави за емисијата „Топ тема“.
Следењето на работата на јавните институции во насока на остварување и заштита
на јавниот интерес, и натаму е една од главните карактеристики на информативното
издание на овој медиум. Се известуваше за

работата на судските органи, проблеми во
образованието, вработувања во јавни претпријатија, трошоците за проектот „Скопје
2014“, обезбедувањето лекови за болните и
за други теми.
Се известуваше за анкета според која
СЈО има поддршка од граѓаните да продолжи со својата работа, потоа за разговорите меѓу СЈО и Советот на јавни обвинители
во врска со случајот „Пуч“, за судењето во
врска со предметот за насилниот инцидент
во општината Центар што го води ова обвинителство, како и за други истраги на специјалното обвинителство и за проблемите
на кои тоа се жали.

2. Политички субјекти
Најзастапени политички субјекти во мониторираните информативни изданија на телевизијата Телма беа ДУИ (56 информации)
и СДСМ (55 информации) како партии што
водеа преговори во врска со формирањето

нова влада. Партијата ВМРО-ДПМНЕ, заедно
со нејзините јавни функционери, беше присутна во 47 објавени информации. Од другите
партии почесто се среќаваа Алијансата за
Албанците (16 информации) и Беса (11 ин-
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Приод во известувањето кон политичките субјекти на телевизијата Телма (13-17 и 20-24 февруари)

говорите за составување влада (24 февруари:
„Сите чекаат влада а ДУИ одлучува до каде
да влезе во владата. Дали само со пратениците или целосно со министри и сиет други
функционери. Целта им е како што велат новата власт да го преиспита нивното досегашно владеење без тие да попречуваат“).
Најчест предмет на критичка опсервација
беше работата на државните и на локалните
институции, и тоа во врска со проблеми во
образованието (13 февруари: „Доцнат стипендиите за дел од студентите кои на универзитетите во странство заминаа преку приограмата Еразмус плус“), со постизборните
вработувања во јавниот сектор (15 февруари:
„Распишани се нови огласи за вработувања
во неколку јавни претпријатија. Стручњаците
велат дека овие вработувања не се незаконски , но треба да се има предвид дека сегашнаа техничка влада не се воздржува од нови
вработувања“), за трошоците за проектот
Скопје 2014 (16 февруари: „Се што побарала
Владата, градот Скопје изградил. Потрошил
27 милиони евра од буџетски дотации, со 95
проценти реализација на плоштади и барокни фасади, само во 2016 година, стои во извештајот на град Скопје за буџетот. Најмалку
пари градот трошел за заштита на животната
средина“), како и за проблемите со квалитетот на изведбата на објектите од овој проект
(24 февруари: „Прокисна покривот на новиот
театар. Објектот кој чинеше 40 милиони евра
пропушти вода, а одговорност никој не презема. Архитектот смета дека тој нема никаква
поврзаност со настанот, туку фирмата Бетон
Штип, која го градеше. Директорот на театарот пак молчи, иако во јавноста се појавија
скандалозни прикази на најлони спрострени
на подот на раскошниот објект“). Посебно
нагласен беше критичкиот однос кон судските органи, особено во врска со прераспоредувањето на судиите што соработувале со
Специјалното јавно обвинителство (21 февруари: „Група судии во кривичниот суд се прераспоредени во други оддели на судот каде
ќе немаат допир и контакт со предметите на
СЈО. Се работи за судиите кои досега одлучувале во корист на СЈО односно потпишувале
налози за претрес и одредувале притвор за
актуелни и поранешни функционери“).

Период: 13 - 17 и 20 - 24 февруари 2017

формации). Од непартиските субјекти, пак,
најприсутни беа државните и локалните институции (52 информации) и Специјалното
јавно обвинителство (34 информации). Од
аспект на содржината, во вестите на Телма
не доминираат гледиштата на ниту една политичка партија во однос на другите.
За партијата СДСМ се известуваше коректно и непристрасно, главно во врска со нејзините активности во процесот на преговори
за состав на нова влада (23 февруари: „ Заев
најавува влада за две недели“). Кон оваа партија беше забележан единствениот случај на
фаворизирачко известување во мониторираниот период (15 февруари: „СДСМ се наметна
како фактор на промени и на обединување.
Тоа гледано во контекст на објавените прислушувани разговори и националистичките наративи на партиите на Албанците, е причината што голем број Албанци се повеќе се определуваат за СДСМ, вели граѓанскиот активист
Мариглен Демири“).
Се пренесуваа и информациите во врска
со активностите и позициите на ВМРО-ДПМНЕ (21 февруари: „Од ВМРО ДПМНЕ пак сметаат дека СДСМ врши континуиран притисок
врз судството“) и кон оваа партија не се изразуваше ниту фаворизирачки, ниту демонизирачки однос. Но активностите на јавните
функционери од оваа партија беа критички
опсервирани, како изјавата на министерот
за финансии Кирил Миновски дека државата
нема долгови кон стопанството (21 февруари: „Ако државата навистина нема долгови
кон стопанството, надлежните нека излезат
јавно и тоа тврдење нека го документираат,
упатуваат дел од менаџерите, откако вчера
МФ уверуваше дека навремено ги финансира обврските кон домашните компании“) или
министерот за одбрана Зоран Јолевски во врска со состојбите во армијата (24 февруари:
„Министерот за одбрана ги претстави новите
униформи за офицерите, но на свеченоста не
дојде раководството на армијата која треба
да ги носи. Шпекулациите се дека началникот и заменикот се револтирани од лошата
состојба на војската , а официјалното објаснување за отсуството е дека биле зафатени“).
Кон партијата ДУИ беа изнесени критики
за нејзиното променливо однесување во пре-
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