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ВОВЕД

Распишувањето предвремени избори секогаш носи дополнителни предизвици за
институциите кои се на некаков начин поврзани со нивното спроведување или мониторинг. Ова е
особено точно кога законската регулатива ќе биде сменета непосредно пред закажувањето на
изборите и кога законските решенија ќе остават простор за нејасности кои можат да доведат до
мешање во ингеренциите на една институција.

Претворањето на 2011 од неизборна година во изборна, за Советот за радиодифузија
значеше поместување на планираните активности и фокусирање врз најобемниот истражувачки
зафат – мониторингот на медиумското претставување на изборите. Како регулатор со
долгогодишно искуство, Советот стори сè за успешно да го реализира овој непланиран потфат:
спроведе постапки за јавни набавки за надворешни соработници за следење на медиумите, за
дополнителна техничка опрема, за дополнителни податоци за емитувано платено политичко
рекламирање; потоа ја изработи потребната регулатива, организираше јавна расправа за неа и ја
усвои; реализираше работилници за медиумите, обуки за набљудувачите итн. и нормално, ги
обезбеди потребните средства. Финансиите дојдоа од буџетот на Советот. Македонскиот
регулатор годинава беше домаќин на 33-тото Собрание на Европската платформа на
регулаторните тела (ЕПРА) – обврска преземена уште пред повеќе од една година. За полесно
да се задоволат сите побарувања поврзани со мониторингот на медиумското покривање на
изборниот процес, Советот се обрати за финансиска помош до Владата на Република
Македонија, а потоа и до Министерството за транспорт и врски. Средства беа условно доделени
– условот беше да се добие одобрување од Државната комисија за спречување корупција.
Одобрението не беше добиено и оттаму, Советот беше оставен само на сопствените средства.

Непосредно пред распишувањето на Предвремените парламентарни избори 2011
година, беа усвоени измени на Изборниот законик, кои во член 75 предвидоа обврска Советот да
донесе не еден, туку два правилника – едниот за однесувањето на радиодифузерите пред
почетокот на кампањата, а другиот за рамноправниот пристап за време на кампањата. Притоа,
во одредбата од став 1 на овој член беше вметната и формулацијата дека правилниците се
усвојуваат „...по претходно прибавено мислење од Државната изборна комисија...“. Советот во
најкус можен рок подготви Предлог-правилник за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната кампања и Предлог за измена и дополнување на веќе
постоечкиот Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на
изборна кампања. Имено, измените на Изборниот законик беа објавени во „Службен весник на
Република Македонија“ на 5 април, веќе на 13 април предлог-документите на Советот беа
објавени на неговата веб-страница и беше упатен јавен повик до сите заинтересирани страни да
ги испратат своите забелешки и предлози, а на 14 и на 15 април се одржаа јавни консултации со
радиодифузерите, со здруженијата на медиумските професионалци, со невладиниот сектор итн.
Дел од предлозите од бурната расправа беа вградени во текстот што беше испратен и во
Државната изборна комисија за да се прибави мислење од неа. По средбата со членовите на
ДИК, во текстот на правилата за периодот пред почетокот на кампањата беа инкорпорирани
некои нивни предлози по барање од Комисијата, а со цел да се прибави мислење, наместо да се
измени постојниот правилник за периодот на кампањата, беше изготвен нов. ДИК повторно
расправаше за предлог-документите и не даде мислење, по што Советот, со цел да ги почитува
законски утврдените рокови, а имајќи ги предвид своите ингеренции, стручност и досегашно
искуство во мониторирање на изборното медиумско претставување, ги усвои двата правилника.

Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на
изборната кампања и Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за
време на изборна кампања беа испратени до „Службен весник на Република Македонија“, кој
извесен период одбиваше да ги објави поради тоа што не било прибавено мислење од ДИК.
Конечно, правилниците беа објавени на 27 април, а стапија во сила еден ден подоцна.

Зошто беше важно навреме да се донесат и да стапат во сила овие два правилника?
Изборниот законик уште во 2009 година предвиде дека Советот ќе ги мониторира медиумите не
само во периодот на изборната кампања, ами и во времето од распишувањето на изборите до
почетокот на кампањата. Намерата е да се оневозможи ситуација во која партиите и коалициите -
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преку медиумите - би воделе кампања уште пред таа да почне. Меѓутоа, на претседателските и
локалните избори во 2009 година се покажа дека за да се врши мониторинг, неопходно е да
постојат и јасни правила формулирани во правен акт, чие почитување би било обврзно за
радиодифузерите. Годинава првиот период за мониторинг веќе беше во тек кога стапи во сила
првиот правилник. Оттаму, иако беше набљудуван временскиот интервал од 15 април до 15 мај,
прекршувања беа констатирани само за периодот по 28 април, односно откако во сила стапи
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната
кампања.

Сето ова создаде непотребна затегнатост во односите меѓу Советот од една страна, и
другите надлежни институции, од друга страна, како и несигурност кај радиодифузерите. За да се
избегнат вакви ситуации во иднина, Советот се надева дека измените во еден системски закон
каков што е Изборниот законик, нема да се прават во куси рокови, а во неговите одредби нема да
се остава простор за мешање на ингеренциите на надлежните органи.

Што се однесува до резултатите од мониторингот на медиумското покривање на
изборната кампања, може да се заклучи дека радијата и телевизиите во Република Македонија ја
исполнија својата обврска да ги известуваат граѓаните за политичката понуда на овие избори.
Притоа, вкупно погледнато, се намали бројот на прекршувања, но кај поголем број медиуми,
особено на национално ниво, дојде до отворено приклонување кон некоја од спротивставените
политички опции и следствено на тоа, поларизација на меѓумедиумските односи и
неколегијалност изразена преку прилози, кои, всушност, претставуваа напади против
сопственици на медиумите, против новинари и против цели редакции.

Нешто што, исто така, паѓа в очи е дека медиумите далеку помалку известуваа за оваа,
отколку за кампањата на претходните парламентарни избори во 2008 година, иако траеја речиси
исто. Интензитетот на известувањето за активностите на политичките партии кај националните
радиодифузери е најчесто преполовен, на пример, кај МТВ1 од 20 часа на 10 часа, Канал 5 од 8
на 4 часа, Телма од речиси 9 на 4 часа, Алсат – М од 10 и пол на безмалку 5, Канал 77 од 4 на 2
и пол часа. Некаде разликата е и поголема (МТВ2 на албански јазик од 18 и пол на 7 часа)
некаде е помала (Македонско радио - Прва програма од 11 и пол на 9 и пол, Македонско радио
на албански јазик од 6 на 4, Сител од 7 на 5). Зголемен е интензитетот само кај А1 од 6 и пол
часа на 8 и кај МТВ2 на турски јазик – од 2 часа и 44 минути на 5 часа). Малкуте регионални
телевизии што ги следеа изборите во вестите го направија тоа со интензитет помал за една
третина, а слична е состојбата и кај локалните медиуми.
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РЕГУЛАТИВА

Измените на Изборниот законик од 2011 година, во делот кој се однесува на обврските
на радиодифузерите и на Советот за радиодифузија, имаше за цел, меѓу другото, да ја спречи
практиката медиумите да се користат за водење кампања уште пред таа официјално да почне.
Изборниот законик предвидува дека изборното медиумско претставување е еден од облиците на
водење изборна кампања (член 69-а став 1), а дека изборната кампања е временски ограничена
на периодот од дваесеттиот ден пред денот на изборите сè до 24 часа пред и на денот на
гласањето (член 69-а став 2). Советот, пак, беше обврзан да донесе Правилник за однесувањето
на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања со кој се
операционализира одредбата од член 75 став 2, според која, регулаторот треба да определи кои
содржини се сметаат за изборно медиумско претставување и се забранети пред почетокот на
изборната кампања. Регулаторот во тој тесен маневарски простор се обиде од една страна да ја
почитува ваквата забрана од Законикот, а од друга страна, да не го оневозможи демократското
право на пренос и прием на информации. Оттаму, во Правилникот за однесувањето на
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања пропиша дека
радиодифузерите до нејзиниот почеток не смеат да емитуваат изборно медиумско
претставување, а сите информации поврзани со подготовките за избори, односно за изборните
активности пред започнувањето на изборната кампања на политичките партии, коалиции, групи
избирачи и нивни претставници можат да се емитуваат само во дневно-информативните емисии
(член 4). Потоа дека изборите можат да бидат тема и на посебните информативни емисии со тоа
што во нив не смеат да учествуваат потврдени кандидати, а доколку вклучуваат разговори или
изјави на соговорници или се реализирани во форма на соочувања (дебати) со претставници на
политички партии, коалиции и групи избирачи, радиодифузерите треба да овозможат
рамноправна застапеност на политичките субјекти и од власта и од опозицијата (член 14). Исто
така, го забрани платеното политичко рекламирање пред почетокот на кампањата (член 15).

Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на
изборна кампања имаше мали измени. Клучната промена беше појаснувањето (во член 6) дека
за оние изборни процеси во кои гласањето се одвива во два круга, балансот во известувањето и
во обата круга се остварува според ист принцип. Исто така, низ текстот на Правилникот се
прецизираше дека принципите определени во член 6 важат за различните облици изборно
медиумско претставување. Освен ова, во контекст на забраната за емитување содржини
насочени кон насилно уривање на уставниот поредок или кон поттикнување воена агресија или
омраза и нетрпеливост, се воведе насока според која новинарите можат да го остварат правото
на информирање на јавноста, така што ќе се оградат од тие содржини, ќе обезбедат
дополнителен фактички, критички контекст со што ќе се намали негативната конотација на
ваквите информации.

Правилникот за периодот на изборната кампања е текст кој е созреан низ бројни изборни
циклуси. Оттаму, во јавната распава за него немаше забелешки што е сосема различно од
бурната расправа за текстот на Правилникот за периодот пред почетокот на кампањата.
Искуствата од овој изборен циклус се исклучително вредни и ќе бидат вградени во правилникот
за наредните избори. Секако, доколку за наредните избори остане обврската Советот да врши
мониторинг од моментот на распишување на изборите и следствено, да постои правилник за овој
период.
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МОНИТОРИНГ НА ПЕРИОДОТ
ОД РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ДО ПОЧЕТОКОТ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА

Мониторингот на медиумското известување во периодот пред почетокот на изборната
кампања започна со денот на распишување на изборите, со тоа што прекршоци почнаа да се
констатираат од 28 април, односно од датумот кога влезе во сила Правилникот за однесувањето
на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања.

Фактот што пред почетокот на изборната кампања не беше дозволено изборно
медиумско претставување, методолошки определи дека програмските сервиси на
радиодифузерите, пред сè, ќе се набљудуваат, а анализа ќе се врши само по потреба, и тоа на
одредени содржини. Набљудувана беше 24-часовната програма, со тоа што беше ставен акцент
на едно издание на дневно-информативните емисии што се емитуваше во ударното време.

Примерокот опфати дел од сервисите на МРТ, сите национални терестријални радија и
телевизии и неколку сателитски телевизиски станици. За локалните и за регионалните медиуми
беше постапувано врз основа на претставки.

Беа констатирани неколку прекршувања различни по својата тежина поради што за
некои беа упатени укажувања, а за некои беа поведени прекршочни постапки.

МТВ1, ТВ А1, ТВ Сител и Радио Метрополис добија укажувања поради тоа што емитуваа
реклами на државни органи финансирани од јавни пари, односно од буџетите било на Република
Македонија било на општините или на Град Скопје.

Одлука да се покрене по една прекршочна постапка е покрената против ТВ Канал 5
поради тоа што во прилог за резултати од испитување на јавно мислење не беа објавени сите
потребни податоци и против ТВ АЛБ поради тоа што емитуваше платено политичко
рекламирање. Против А1 Телевизија беа поведени две прекршочни постапки: едната поради
емитување платено политичко рекламирање, а другата поради објавување резултати од
телевоутинг, кој претставува ненаучно и нерепрезентативно истражување на јавното мислење.

Советот одлучи против телевизиите Скајнет, Скајнет+ (Перспектива), Калтрина, Топ ТВ,
радијата Скај од Берово, Фокус од Тетово, Еко - проект од Крива Паланка, Радио Валандово и
Радио Пехчево да се покренат прекршочни постапки поради тоа што емитувале платено
политичко рекламирање, а до Советот не доставиле ценовник за ППР во законски предвидениот
рок.

Треба да се потенцира дека малиот број мерки не значи оти медиумите се однесуваа
професионално во периодот пред изборната кампања. Ова беше резултат на тоа што Советот
презеде мерки само за оние ситуации каде што прекршувањата беа јасни и недвосмислени.

За жал, некои радиодифузери го злоупотребија настојувањето на Советот да им
овозможи да известуваат за подготовките за избори во вестите, па информирањето го заменија
со предизборно медиумско претставување. Ова беше особено видливо кај известувањето на А1
Телевизија за митингот на СДСМ одржан на 15 мај и кај Сител во интервјуата со кои се
претставуваше содржината на изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ. Ова претставува
отстапување од професионалните норми и стандарди на новинарската професија.

А1 Телевизија направи и уште едно отстапување со преседанот во кој спотовите од
кампањата „И јас сум А1“ ги користеше за политичко рекламирање митинзи на политички партии.

Во периодот пред почетокот на кампањата, до Советот пристигнаа пет претставки. Дел
од нив се однесуваа на прашања кои не се во надлежност на Советот (на пример, за содржините
на веб-страниците на медиумите), а за другите, по извршената анализа, беше утврдено дека не е
направен прекршок.
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МОНИТОРИНГ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ
ОД ПОЧЕТОКОТ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ДО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ГЛАСАЊЕТО

Опфат
Со мониторингот на Советот за радиодифузија беа опфатени вкупно 150 програмски

сервиси - сите сервиси на Јавниот радиодифузен сервис (МРТ), 69 комерцијални ТВ-станици, 72
комерцијални радиостаници и 3 непрофитни радиодифузни установи.

Предмет на мониторингот
Предмет на мониторингот беше вкупната емитувана програма на радиодифузерите, а

анализата беше фокусирана врз облиците на изборно медиумско претставување - вести, облици
на директен пристап на организаторите на изборна кампања до граѓаните (бесплатно политичко
претставување и платено политичко рекламирање) и посебни информативни емисии,
реализирани како интервјуа, дебати или ТВ/радио соочувања. Се анализираше и содржината на
емисиите што не се поврзани со изборите, а во кои учествуваат или се појавуваат организатори
на изборна кампања и/или претставници на органите на власта.

Цели на мониторингот
Имајќи предвид дека Правилникот за рамноправен пристап во медиумското

претставување за време на изборна кампања ги утврди правилата по кои треба да работат
радиодифузерите за време на изборната кампања и во време на изборниот молк, генералните
цели на мониторингот беа да се следи дали и колку електронските медиуми:

 - им овозможија на политичките партии и кандидати подеднакви услови за пристап до
сите облици на медиумско претставување за време на изборната кампања;

 - обезбедија правично, избалансирано и непристрасно медиумско претставување;
 - ги почитуваат правилата за емитување платено политичко рекламирање и, воопшто,

правилата утврдени со Изборниот законик и со Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборна кампања.

Анализата на емитуваните програми во однос на параметрите од одредбите за
медиумско покривање на изборната кампања даде одговори на следниве прашања:

1. Дали во дневно-информативните емисии радиодифузерите обезбедуваа избалансирано
известување за активностите на организаторите на изборната кампања?

2. Дали  при известувањето во дневно-информативните емисии радиодифузерите ги
почитуваа и другите правила утврдени во законската регулатива: за начинот на
известување за редовните активности на органите на власта, за објавувањето резултати
од испитувања на јавното мислење, за одвојувањето и означувањето на коментарите и
за забраната за емитување говор на омраза, односно за неговото контекстуализирање?

3. Дали во посебните информативни емисии посветени на изборите радиодифузерите
обезбедуваа избалансираност, еднаков пристап и рамноправен медиумски третман на
кандидатите за пратеници и на претставниците на организаторите на изборна кампања?

4. Дали радиодифузерите ги почитуваа правилата за емитување на облиците на директен
пристап до публиката/гласачите, т.е. за бесплатното претставување и платеното
политичко рекламирање?
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Начин на реализација
Во текот на мониторингот, програмите емитувани од радиодифузерите се снимаа или се

регистрираа во посебни обрасци (во случајот на локалните радија и телевизии и неколку
регионални радија), се анализираа, податоците компјутерски се обработуваа, добиените
резултати се анализираа, од нив се извлекуваа заклучоци што беа објавени во извештаи - еднаш
на средина од кампањата (за првите 10 дена) и еднаш на крајот од кампањата заедно со
регистрираните прекршувања и изречените мерки.

Примерок
Кај телевизиите на државно ниво (што емитуваат терестријално и преку сателит) се

анализираше програмата емитувана од 6 часот наутро до 1 часот по полноќ. Од дневно-
информативните емисии се анализираа по две изданија емитувани меѓу 16 и 24 часот, во кои беа
концентрирани најмногу информации за изборната кампања. Кај радиопрограмските сервиси на
државно ниво се анализираше периодот од 8 до 20 часот, со исклучок на Првиот сервис на
Македонско радио, каде што се анализираше периодот до 24 часот. По две изданија на вести се
анализираа и на РА Канал 77 и на Првата програма на Македонско радио, по едно издание на
програмата на Македонско радио на јазиците на етничките заедници, а кај другите
радиодифузери се следеше само централното издание на вестите.

Регионалните и локалните телевизиски сервиси се анализираа од 16 до 24 часот, а
регионалните и локалните радиостаници во периодот од 9 до 18 часот. Од дневно-
информативните емисии се следеше централното издание.

Метод
Анализа на содржината – е техника преку која се реализираше истражувањето и која

обезбеди квантитативни и квалитативни показатели за медиумското покривање на кампањата за
изборите. Се анализираа содржините на облиците на изборно медиумско претставување,
односно:

1) Дневно-информативните емисии;
2) Посебните информативни емисии (интервјуа, дебати, дуели, актуелно-информативни

емисии и актуелно-информативни емисии со документаристички пристап, програми за
информирање на граѓаните за начинот и техниката на гласањето и за остварувањето на
избирачкото право);

3) Бесплатното политичко претставување и платеното политичко рекламирање
(програми што им овозможуваат директен пристап на организаторите на изборна кампања до
публиката, односно гласачите).

Исто така, се анализираше содржината и на емисиите што не беа поврзани со изборите,
а во кои учествуваа или се појавуваа организатори на изборна кампања и/или претставници на
органите на власта, на државните институции и организации и на правните и на другите лица на
кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања.

Известување за изборната кампања во дневно-информативните емисии
Мониторингот на известувањето за изборната кампања во дневно-информативните

емисии беше сосредоточен на неколку прашања кои се регулирани со изборната регулатива.
Првото прашање беше избалансираноста во известувањето, која има квантитативен и

квалитативен аспект. Квантитативниот аспект се однесуваше на обемот или на времето што го
одвојува радиодифузерот во вестите за активностите на некој кандидат или организатор на
изборна кампања, а квалитативниот на приодот или тонот на известувањето.

Другите прашања се однесуваа на начинот на известување за редовните активности на
органите на власта, објавувањето резултати од испитувања на јавното мислење, одвојувањето и
означувањето на коментарите и за евентуалното емитување говор на омраза.
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Методи за анализа на избалансираноста во дневно-информативните емисии
Избалансираноста во известувањето се оценуваше од квантитативен и од квалитативен

аспект. Квантитативната анализа подразбира мерење и категоризирање (кодирање) на
прилозите поврзани со изборната кампања и на прилозите за активностите на органите на власта
во периодот на изборната кампања и нивно внесување во посебен софтвер за обработка на
податоците. По контролата на внесените податоци, се применуваа постапки на статистичка
анализа со цел да се добијат вкрстени податоци за времето што го одвоиле радиодифузерите на
различните кандидати, односно организатори на изборна кампања.

Во методот на анализа, како основа за оцена на избалансираноста, пред сè, беа земени
прилозите во вестите што се однесуваа на кампањата - конвенции, митинзи, средби, прес-
конференции и сл.

Организаторите на изборната кампања, кандидатите и одделните политички партии се
појавуваа како субјекти и во други медиумски прилози што не се однесуваа на нивна активна
кампања, туку прилози што претставуваа редакциски осврти на изборната кампања, редакциски
прилози и куси коментари во кои се критикуваа кандидатите, политичките партии или
претставниците на власта, прилози со анкети од испитување на јавно мислење и др.

Со мониторингот беше опфатено и медиумското покривање на активностите на органите
на власта (претседателот на РМ, Собранието, Владата и локалната власт). Прилозите во кои се
појавуваа претставниците на власта беа поделени во две категории: редовни активности на
органите на власт и активности на органите на власт кои се во функција на изборната кампања.

Во методот на анализа беше вклучена и оцена на „тонот на известувањето“ како
квалитативен аспект на анализата што се мереше на скала од три степени: позитивен, неутрален
и негативен. Оваа оцена се употребуваше само во случаите кога новинарот или уредникот
користеше експлицитни зборови или реченици за да изрази очигледен позитивен или негативен
став кон конкретен политички субјект.

Како квалитативен аспект на избалансираноста се мереа и бројот и вкупното
времетраење на директните обраќања што им ги овозможи радиодифузерот на организаторите
на изборна кампања, на кандидатите или на претставниците на власта.

Другите квалитативни аспекти на известувањето (употребата на коментари во вестите,
начинот на известување за резултатите од анкети на јавното мислење, употребата на говор на
омраза и др.), исто така, се оценуваа со помош на постапки на квалитативна анализа на
содржина.

Квантитативни аспекти на избалансираноста во дневно-информативните емисии
Квантитативниот аспект на избалансираноста во дневно-информативните емисии се

пропишува во член 13 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување
за време на изборна кампања, според кој, радиодифузерот е должен во дневно-информативните
емисии да обезбеди избалансирано покривање на активностите на организаторите на изборна
кампања. Принципот врз чија основа се обезбедува избалансираност за парламентарни избори е
- пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за пратеници, како што е
утврдено во член 6 од овој Правилник. Притоа, предвид се зема и интензитетот на активностите
во рамките на кампањите.

Ваквата дефиниција на избалансираноста подразбира дека кога станува збор за
известувањето за кампањата за парламентарни избори, радиодифузерот треба да се раководи
од тоа кој организатор на изборна кампања колку листи со потврдени кандидати има и со колкав
интензитет ја води кампањата.

Радиодифузерите на национално ниво, кои ја покриваа изборната кампања во дневно-
информативните емисии, требаше да известуваат за активностите на сите организатори на
изборна кампања во сите изборни единици.

Радиодифузерите на регионално и на локално ниво што ја покриваа изборната кампања
во дневно-информативните емисии требаше да известуваат за активностите на сите
организатори на изборна кампања што имаа поднесено листи во изборната единица што ја
покрива конкретниот радиодифузер.

Важно е да се нагласи и дека од радиодифузерите не се очекува да обезбедат
избалансираност во известувањето за различните политички субјекти во секоја одделна дневно-
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информативна емисија, туку во текот на подолг временски период (односно за време на
изборната кампања). Во Објаснувачкиот меморандум на Препораката Р (2007) 15 на Советот на
Европа, за мерките поврзани со медиумското покривање на изборните кампањи се утврдува дека
„...овој принцип треба да се мери во однос на целиот програмски сервис на радиодифузерот во
текот на определен временски период, а не во секоја одделна емисија. Радиодифузерите треба
да обезбедат избалансираност и да ги претставуваат различните политички гледишта во текот на
целиот период на кампањата“.

Известување за активностите на власта во дневно-информативните емисии
Друг мошне важен аспект во мерењето на избалансираноста е времето што го

издвојуваат радиодифузерите за редовните активности на претставниците на власта во периодот
на изборната кампања. Во Препораката Р (2007) 15 на Советот на Европа за мерките поврзани
со медиумското покривање на изборните кампањи се утврдува дека „радиодифузерите не смеат
да им даваат привилегиран третман на претставниците на власта во текот на дневно-
информативните емисии“.

Кога една партија е дел од власта, вообичаено е да добива поголемо медиумско
внимание, бидејќи обврска на медиумите е да ги информираат граѓаните за редовните
активности на власта, кои можат да вклучуваат официјални настани, седници на Владата или
спроведување на политиката. Сепак, ваквите настани „...можат да бидат вистински и релевантни
(како што се национални прослави или годишнини), вистински и маргинални (како што е
отворање јавни објекти - училишта, здравствени објекти и сл.) и псевдонастани (намерно
создадени прилики од страна на власта со цел да се привлече поголемо медиумско внимание)1.

Претставниците на власта работат во интерес на целата држава, но, од друга страна, тие
се и претставници на политичките партии. Овој двоен идентитет особено доаѓа до израз за време
на изборните кампањи поради два значајни аспекта: (1) како да се обезбеди баланс меѓу
остварувањето на правото на кандидатите и организаторите на изборна кампања на еднакви
можности за пристап до медиумското претставување и правото и обврската на медиумите да
известуваат за активностите на власта; и (2) како да се обезбеди еднаков медиумски третман на
кандидатите и организаторите на изборна кампања ако се знае дека контекстот на известувањето
за активностите на власта најчесто е позитивен поради самиот карактер на настаните за кои се
известува (на пример, значаен меѓународен настан, официјални средби, седници и сл.).

Покрај тоа, според искуството од набљудувачките мисии на ОБСЕ/ОДИХР,
„...претставниците на власта може да се обидуваат да ја прикријат изборната кампања или
политичката пропаганда во рамките на своите институционални активности или кампањи за
информирање на јавноста. Не е ретко во текот на изборните кампањи да се видат министри што
отвораат јавни објекти, држат говори пред студенти, организираат меѓународни собири или
промовираат нови програми за зависници од дрога со цел да привлечат дополнително
медиумско внимание“.

Поради тоа, медиумите треба да бидат упорни и конзистентни во обидот да ги
разликуваат  редовните активности на претставниците на власта од активностите што тие ги
водат како претставници на политичките партии во текот на изборната кампања. Според
насоките дадени во европските документи, во изборната регулатива на земјите-членки треба да
се внесат одредби со кои ќе се обезбеди на претставниците на власта да не им се дава
привилегиран третман во медиумското известување. Со ваквите одредби треба да се предвидат
мерки, како што се: забрана за известување од официјални свечености во периодот на изборна
кампања, овозможување право на одговор на опозициските партии на информации од јавен
интерес, воспоставување соодветни пропорции во известувањето за власта, за партиите на
власт и за опозициските партии во рамките на вестите и информативните програми и сл.

Во Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на
изборната кампања е внесена одредба (член 15) во која се утврдува дека во дневно-

1 Насоки за медиумска анализа во текот на мисиите за набљудување на изборите изработени во 2005 година од
страна на Канцеларијата за демократски институции и човекови права на ОБСЕ (ОДИХР), Директоратот за човекови
права и Комисијата за демократија преку правото (Венецијанска комисија) на Советот на Европа и Европската
комисија, достапно на http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-EL(2005)043-e.asp
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информативните емисии емитувани за време на изборната кампања и во периодот на изборниот
молк „известувањето за редовните активности на државните органи, органите на општините и на
градот Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на правни и на
други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во програмите на
радиодифузерите, во периодот на изборната кампања не смее да биде во функција на изборно
медиумско претставување на ниту еден политички субјект“. Ова значи дека медиумите за време
на изборната кампања можат да известуваат за редовните активности на органите на власта, но
притоа да внимаваат начинот на известување да не биде во функција на изборната кампања на
партиите од власта. Исто така, ова подразбира дека имаат и право и обврска да ги селектираат и
да ги исклучуваат т.н. псевдонастани од известувањето.

Тргнувајќи од наведените европски насоки, во мониторингот на дневно-информативните
емисии се мереше и вкупното време што го издвојуваа медиумите за сите активности на власта,
со цел да се добие целосна слика за тоа во кој обем власта е присутна во дневно-
информативните емисии. Прилозите во кои се појавуваа претставници на власта во основа се
делеа во две категории: редовни активности на органите на власт и активности на органите на
власт искористени во функција на изборната кампања на партиите во власта.

Квалитативни аспекти на избалансираноста во дневно-информативните емисии
Собирањето податоци за квантитетот на известувањето посветено на различни

политички субјекти не дава целосна слика за плурализмот што го претставуваат медиумите.
Јавната претстава за политичките партии, кандидати или лидери не се обликува само преку
обемот на времето што им се доделува, туку и преку начинот на кој тие се претставени. Во
Насоките за покривање на изборите од страна на радиодифузните медиуми во транзициските
демократии на меѓународната организација што води глобална кампања за слобода на
изразувањето „Артикл 19“2 се вели: „Најчест проблем во врска со покривањето на изборите (од
страна на радиодифузните медиуми) во транзициските демократии е неизбалансираното
известување за политичките партии и за кандидатите како во квантитативна, така и во
квалитативна смисла. Мошне често се случува владејачката партија да добие значително повеќе
време од опозициската. Во исто време, владејачката партија може да биде претставена во
диспропорционално фаворизирачка светлина, додека опозицијата е претставена негативно“.
(стр. 35).

Исто така, во Насоките на Артикл 19 се нагласува и следново: „Во некои случаи степенот
на неизбалансираност во известувањето подразбира свесен обид на медиумите да влијаат врз
исходот на изборната кампања. Ова е најочигледно кога стандардите за објективно известување
се прекршуваат до степен што вестите и информативните програми се користат за
манипулирање со мислењето на гласачите“. (стр.36).

Тргнувајќи од ова, во мониторингот на известувањето во дневно-информативните
емисии беа анализирани и одделни квалитативни аспекти на избалансираноста. Елементите врз
чија основа се извлекуваше оцена за квалитетот на известувањето се преземени од Насоките за
медиумска анализа во текот на мисиите за набљудување на изборите изработени во 2005 година
од страна на Канцеларијата за демократски институции и човекови права на ОБСЕ (ОДИХР),
Директоратот за човекови права и Комисијата за демократија преку правото (Венецијанска
комисија) на Советот на Европа и Европската комисија.

Овие елементи во мониторингот беа операционализирани на следниов начин:
- Експлицитна оцена на новинарот за релевантниот субјект;
- Рамката во која се информира за релевантниот субјект. Рамката ја претставува

вредноста на новинарскиот прилог во кој се известува за субјектот, односно контекстот
на известувањето. Поимот за врамувањето не е поврзан со вистинитоста или
невистинитоста на контекстот, туку со светлината што ја фрла тој контекст врз субјектот.
Постојаното известување за еден политички субјект во проблематичен контекст (на
пример, настани со насилство, покренати постапки за корупција итн.) во текот на

2 Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies, Articl 19, Global Campaign for Free Expression, достапно
на  http://www.article19.org/pdfs/tools/electionbroadcastingtrans.pdf
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изборната кампања може да укажува на намера субјектот да ѝ се претстави на јавноста
во негативен контекст;

- Манипулативната употреба на филмови, слики и звуци: Се однесува на конзистентно
користење агол на снимање со кој толпата луѓе присутни на собирите на одделни партии
или кандидати се прикажува да изгледа поголема отколку што е реално, додека, пак, со
аголот на снимање на собирите на други организатори на кампања се прикажува да
изгледа дека се присутни помалку луѓе. Други слични примери се: емитување филмски
снимки што не кореспондираат со настанот за кој се известува, со цел да се
фаворизираат одделни партии или кандидати; користење придружни музички или
визуелни ефекти што му даваат предупредувачки, сатиричен, патриотски или
оптимистичен тон на прилогот; и употреба на манипулативни тонови на гласот или
сарказам од страна на новинарите и на презентерите;

- Изборот на зборови (или реченици) кога се известува за политичките субјекти или кога се
презентираат информациите. На пример, провладините медиуми може во прилогот да го
пуштат премиерот со директна изјава за нешто, додека претставникот на опозицијата
само да го цитираат;

- Почитувањето на основните професионални новинарски стандарди при известувањето;
и

- Тонот на известувањето што се мери на скала од три вредности (позитивен, неутрален,
негативен).

Други квалитативни аспекти на известувањето во дневно-информативните емисии
Објективно и точно известување. Оцената на тонот на известувањето покажува дали

ставот на медиумот кон конкретниот политички субјект е позитивен, негативен или неутрален.
Меѓутоа, ова не е доволно за да се оцени дали медиумот известува објективно и точно.
Континуираното неточно известување е еден од најсериозните недостатоци во медиумското
покривање на кампањата што може да се утврди само со помош на сеопфатна квалитативна
анализа, која подразбира посложени методолошки постапки (на пример, споредба на
известувањето со реалните настани или следење на известувањето на еден ист настан на
повеќе медиуми).

Објективното известување спаѓа во темелните принципи на професионалното
новинарско известување и како такво, не е предмет на законската регулатива за покривање на
изборите. Овие аспекти навлегуваат во етичките и професионалните стандарди и затоа се
регулираат со новинарските кодекси, односно со саморегулативата. Оттаму, иако со
мониторингот на Советот за радиодифузија можат да се добијат извесни квалитативни сознанија
за објективноста во известувањето, тие не можат да се користат како основа за постапување на
Советот за радиодифузија, туку само како дополнителна индикација при градењето на оцените
за избалансираноста во известувањето.

Коментари во дневно-информативните емисии. Со член 3 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското претставување се утврдува дека радиодифузерите кои ја
покриваат кампањата се должни „... да го прават тоа на правичен, избалансиран и на
непристрасен начин во својата вкупна програма“. Покрај тоа, во член 14 од Правилникот се
утврдува дека „коментарите во врска со изборната кампања емитувани во дневно-
информативните емисии треба да бидат одвоени како посебни прилози и да бидат означени или
со името и презимето на авторот или како редакциски коментар“. Една новинарска вест или
извештај треба да се состои од факти и податоци, додека редакцискиот коментар подразбира
изнесување на мислењето, идеите и ставовите на редакцијата, уредникот или новинарот. Оваа
дистинкција е особено важна во известувањето за изборната кампања за да може публиката
јасно да разликува што е информација, а што коментар.

Известување за анкетите на јавното мислење. Известувањето за анкетите на јавното
мислење поврзани со рејтингот на партиите и кандидатите и можноста за победа на претстојните
избори е прашање од посебно значење во периодот на изборната кампања. Емитувањето на
прилозите во кои се објаснуваат резултати од анкетите може некогаш да има цел манипулирање
со мислењето на гласачите, особено кога анкетите се нарачани или спроведени од организации
кои се пристрасни. Поради тоа, анкетите на јавното мислење врз чија основа се утврдуваат
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рејтинзи и се прават проекции за исходот од изборите треба да се спроведени врз научна основа,
врз основа на репрезентативен примерок од испитаници, од страна на независни истражувачки
организации или институти. Известувањето за резултатите од анкетите мора да биде објективно
и непристрасно и да ги содржи сите неопходни елементи за да може публиката да ја процени
нивната веродостојност.

Врз основа на меѓународните стандарди и правила, во членовите 30, 31 и 32 од
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна
кампања се утврдени условите под кои медиумите можат да објавуваат резултати од испитувања
на јавното мислење. Во член 30 се утврдува дека радиодифузерите се должни да го наведат
следново: името на нарачателот што го побарал и го платил испитувањето, институцијата што го
извршила истражувањето, применетата методологија,  показателите за големината и структурата
на испитаниот примерок и датумот, односно периодот во кој е спроведено истражувањето. Во
член 31 се утврдува дека резултатите од анкетите можат да се објавуваат најдоцна пет дена
пред денот определен за одржување на изборите и дека резултатите од анкетите спроведени на
денот на изборите не можат да се објавуваат до завршувањето на гласањето, односно пред 19
часот. Исто така, радиодифузерите не смеат да објавуваат резултати од „ненаучни и
нерепрезентативни испитувања на јавното мислење, како што се гласање на гледачи или на
слушатели преку телефон (телевоутинг), анкети спроведени на интернет и сл“. (член 32 од
Правилникот).

Говор на омраза. Во текот на мониторингот предмет на набљудување беше и појавата
на евентуален говор на омраза во известувањето за изборната кампања. Воздржувањето од
употребата на каков било говор на омраза спаѓа во основните новинарски стандарди, но исто
така е регулирано и со меѓународните стандарди и делумно со одредбите од Законот за
радиодифузна дејност.

Општите принципи со кои се дефинира говорот на омраза се јасно утврдени во
меѓународните конвенции и повелби. Во Препораката Р(97) 20 на Советот на Европа, под
терминот „говор на омраза“ се опфатени „...сите форми на изразување што шират, поттикнуваат,
промовираат или оправдуваат расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или други форми на
омраза, засновани врз нетрпеливост, вклучувајќи и нетрпеливост изразена преку агресивен
национализам и етноцентризам, дискриминација и непријателство кон малцинствата,
емигрантите и лицата со емигрантско потекло“. Оттаму, директните повикувања на насилни
дејствија треба експлицитно да се забранат во законската регулатива на секоја земја. Иако
одговорноста за ваквите изјави во крајна линија е на поединецот или политичкиот субјект што ја
дава изјавата, сепак, медиумот треба да известува професионално, односно да ја смести
изјавата во соодветен контекст и јасно да покаже дека не ја поддржува. Ова значи дека
медиумите треба да се сметаат за одговорни тогаш кога ги емитуваат ваквите изјави без да ги
врамнотежат така што ќе го обезбедат и спротивставеното гледиште, ќе се оградат или ќе дадат
соодветно контекстуално објаснување што ќе го намали нивниот ефект. Имајќи го предвид ова,
„медиумите би требало да ја одбијат секоја отворена или прикриена изјава на нетолеранција и
внимателно да размислат дали објавувањето на таа изјава може да води кон навреда и потсмев
засновани врз полова, расна, јазична, верска, национална, етничка, социјална или друга
припадност.“3

Законските одредби за говорот на омраза треба да се утврдени имајќи ја предвид
специфичната ситуација на секоја земја: на пример, во постконфликтните подрачја можат да се
наложат построги ограничувања со цел да се избегнат нови тензии меѓу заедниците. Според тоа,
при дефинирањето на говорот на омраза треба да се има предвид конкретниот општествен
контекст и потенцијалното влијание на пораката врз публиката.

Одредби со кои се забранува говорот на омраза се вградени и во член 69 од Законот за
радиодифузната дејност, според кој: „...не се дозволени програми што се насочени кон насилно
уривање на уставниот поредок на Република Македонија или кон поттикнување или повикување

3 Насоки за медиумска анализа во текот на мисиите за набљудување на изборите изработени во 2005 година од
страна на Канцеларијата за демократски институции и човекови права на ОБСЕ (ОДИХР), Директоратот за човекови
права и Комисијата за демократија преку правото (Венецијанска комисија) на Советот на Европа и Европската
комисија, достапно на http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-EL(2005)043-e.asp
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на воена агресија или на разгорување национална, расна, полова или верска омраза и
нетрпеливост.“

Еден од најголемите проблеми во текот на изборните кампањи е мерката во која треба
да се забрани говорот на омразата. Се препорачува да се постават минимални граници за
индивидуалната слобода на изразување, бидејќи изборната кампања е момент кога е неопходно
да се чујат најразлични мислења и гледишта, па дури и кога се изразени на поагресивен начин.
Ова отстапување од редовните правила во поглед на говорот на омраза се оправдува со кусото
траење на изборната кампања и фундаменталното значење на слободата на политичката дебата
како услов за слободни и фер избори. Оттаму се препорачува медиумите да бидат ослободени
од одговорност за оној говор на омраза што е составен дел на кампањата што ја водат
политичките субјекти, но кој не претставува директно повикување насилство или рушење на
уставниот поредок или поттикнување национална, расна, полова или верска омраза и
нетрпеливост. Препораката медиумите да бидат ослободени од одговорноста за емитувањето
различни видови меѓусебни обвинувачки пораки на политичките субјекти (навреда, клевета и сл.)
се засновува врз досегашното искуство и судската практика според кои употребата на вакви
изјави се смета за адекватна во политичкиот контекст, а особено поради постоењето на
можноста да се оствари правото на одговор или исправка на ваквите изјави.

Во член 9 од Правилникот се повторува забраната дека не смеат да се емитуваат
содржините забранети со член 69 од Законот за радиодифузната дејност, но им се остава
простор на радиодифузерите „да го остварат своето право на информирање на јавноста така што
ќе се оградат од тие содржини, односно за нив ќе обезбедат дополнителен фактички, критички
контекст со што ќе се намалат негативната конотација или обвинението содржани во нив“.

Оцената на овој квалитативен аспект на известувањето се градеше врз основа на
суптилна квалитативна анализа на конкретната содржина (изјава, порака или сл.), при што се
имаа предвид контекстот во кој беше искажана, меѓународните стандарди и одредбите утврдени
во изборната регулатива и во Законот за радиодифузна дејност.

Покривање на кампањата  во посебните информативни програми
Во Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на

изборна кампања како посебни информативни програми се дефинирани:
1) програми наменети за информирање на граѓаните за начинот и техниката на

гласањето и за остварувањето на избирачкото право и
2) информативно-политички програми (интервјуа, дебати и ТВ/радио соочувања),

односно актуелно-информативни програми, актуелно-информативни програми со
документаристички пристап и тематски специјализирани информативни програми.

Емитувањето на првата категорија информативни програми е посебна обврска на
Јавниот радиодифузен сервис што произлегува од одредбите на Законот за радиодифузна
дејност (членови 80, 120, 121 и 122) и од член 12 на Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборна кампања.

За интервјуата, дебатите и соочувањата важи обврската за обезбедување еднакви
услови за пристап, избалансираност и еднаков медиумски третман утврдени во членовите 4, 6 и
28 од Правилникот. Притоа, обврската за еднаков пристап и за избалансираност не се
однесуваше на секоја поединечна емисија, туку на серијата интервјуа, дебатни емисии или
соочувања што ги организираше радиодифузерот во текот на изборната кампања. За
парламентарните избори, еднаквиот пристап и избалансираноста се обезбедуваат врз основа на
принципот на пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за пратеници.
Притоа, од радиодифузерите се очекува уредно да ги поканат кандидатите, односно
претставниците на организаторите на изборна кампања да учествуваат во програмата.

Согласно со член 29 од Правилникот, посебните информативни програми, односно
интервјуата, дебатите и соочувањата не смеат да се користат како облик на платено политичко
рекламирање. Посебните информативни програми се облици на медиумско претставување, кои
се под уредувачка контрола на радиодифузерот и оттаму, не смеат да се користат во форма на
платено политичко рекламирање првенствено поради професионалните и етичките аспекти на
новинарството. Во новинарските форми на покривање на кампањата улогата на новинарот не
може да се сведе на формална улога на презентер или модератор, во интерес на одделен
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политички субјект, а особено ако тие форми се платени. Напротив, улогата на новинарот, имајќи
ги предвид интересите на граѓаните, е ставовите на тие политички субјекти да ги разоткрива и да
ги изложува на критичкото око на јавноста.

Облици на директен пристап до публиката/гласачите
За облиците на директен пристап до гласачите (бесплатно политичко претставување и

платено политичко рекламирање) е карактеристично тоа што кандидатите или претставниците на
организаторите на изборна кампања директно ги соопштуваат своите политички пораки до
гласачите без уредувачка интервенција на новинарот или радиодифузерот. Правото на директен
пристап до медиумите „...е суштествен аспект на слободата на политичка комуникација во
контекст на огромното влијание што радиото и телевизијата го имаат врз јавното мислење.“4

Согласно со насоката број 9 на Артикл 19, времето за директен пристап на политичките партии и
кандидатите треба да се доделува врз „...фер и недискриминаторска основа“.

Во Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на
изборната кампања, правилата за емитувањето на облиците на директен пристап се уредени со
одредбите од член 16 до член 27:

 Во облиците на директен пристап не е дозволено учество на малолетници;
 Во облиците на директен пристап не се дозволени пораки насочени кон насилно

уривање на уставниот поредок, поттикнување воена агресија или разгорување
национална, расна, полова или верска омраза или нетрпеливост;

 Јавниот сервис е должен да обезбеди бесплатно претставување согласно со принципот
на пропорционалност утврден во член 6 од Правилникот;

 Трговските радиодифузни друштва се должни да го почитуваат истиот принцип доколку
се определат да емитуваат бесплатно политичко претставување;

 Датумот и редоследот на емитувањето на бесплатното претставување радиодифузерите
треба да го утврдат со ждрепка;

 Бесплатното политичко претставување мора да биде соодветно и видливо означено;
 Јавниот радиодифузен сервис не смее да емитува платено политичко рекламирање;
 Трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат најмногу 15 минути платено

политичко рекламирање (ППР) на еден реален час, при што на еден организатор на
кампања смеат да му доделат најмногу 10 минути; радиодифузерите не смеат да го
собираат ова време и да го емитуваат во големи блокови;

 Времето за економски маркетинг дозволено согласно со Законот за радиодифузната
дејност не може да се пренамени во време за ППР;

 ППР не смее да се емитува во дневно-информативни емисии, детски, училишни и
образовни програми, директни преноси од верски, спортски, културни, забавни и други
настани и во посебни информативни програми;

 ППР мора да биде соодветно и видливо означено;
 Во рамките на сите облици на ППР мора јасно да биде наведен нарачателот;
 Цените на радиодифузерите за времето за ППР мора да бидат еднакви за сите

организатори на изборна кампања.

Изборен молк
За време на изборниот молк се снимаа и се набљудуваа програмите на сите

анализирани медиуми. Прашањето за прекршување на изборниот молк е детално разработено
во Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната
кампања (од член 33 до член 37), но генерално – „се смета дека радиодифузерите го прекршиле
изборниот молк доколку емитуваат: информации и аудио и аудиовизуелни материјали во
функција на нечија изборна кампања или рекламни пораки преку кои се претставуваат партиски
програми и партиски симболи“ (член 34 став 2).

4 Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies, Articl 19, Global Campaign for Free Expression, достапно
на http://www.article19.org/pdfs/tools/electionbroadcastingtrans.pdf
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Човечки ресурси за реализација на мониторингот
За потребите на овој мониторинг беа ангажирани вработените во Стручната служба на Советот и
83 надворешни соработници. Соработниците беа ангажирани согласно со Законот за привремени
вработувања. Основни услови за избор на соработници беа: да имаат завршено најмалку средно
образование, да не се членови на политичка партија и да не се вработени во електронски
медиум (што го потврдуваа со изјава), а оние што работеа од дома требаше и да поседуваат и
опрема за аудио/видео снимање на програмите. Пред започнување на кампањата, за избраните
соработници беше организирана обука за Правилникот за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања и за Образецот за мониторинг на медиумското
претставување за Предвремените парламентарни избори во 2011 година.
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РЕЗУЛТАТИ ОД МОНИТОРИНГОТ

Клучни наоди
Во текот на овој изборен процес, како никогаш досега, најгледаните медиуми се ставија

себеси во функција на застапување одредена позиција. А1 Телевизија на страна на опозицијата и
против власта, а Сител на страна на власта и против опозицијата. Нивната меѓусебна
нетрпеливост растеше во текот на кампањата. Медиумското покривање кампања на политичката
опција против која се, се одликуваше со негативен тон и негативно врамување. Од друга страна,
позитивно се врамуваа активности на опцијата што ја фаворизираа. Карактеристични беа
новинарските прилози за економската и за политичката состојба во државата во кои тие заемно
си противречеа околу тоа чија е вината за проблемите, односно заслугата за достигнувањата.

Негативно или позитивно врамување имаше и кај други медиуми што најјасно се
гледаше во телопите што стоеја на екранот за време на прилогот претставувајќи сублимат на
главната порака што сакаа да ја пренесат медиумите. Вакви примери има кај Канал 5 и кај Алфа.
Првата позитивно ги врамуваше резултатите на власта и ветувањата од Манифестот на ВМРО-
ДПМНЕ, а негативно опозицијата. Втората негативно ги врамуваше активностите на власта и на
ВМРО-ДПМНЕ.

Наодите од мониторингот покажаа дека и партиите ги препознаваа медиумите како свои
или како противнички. Претставниците од Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ не одговараа на
поканите на А1 и на Алфа. Опозицијата ја немаше на Сител ниту, пак, во емисијата „Миленко
Неделковски шоу“, која се емитува на Канал 5. На А1 и на Алфа се рекламираа опозициските
партии, на Канал 77 имаше реклами само за Коалицијата на СДСМ, на Сител, Канал 5 и Наша ТВ
немаше платено политичко рекламирање за никој друг освен за Коалицијата предводена од
ВМРО-ДПМНЕ, додека на ТВ АЛБ платено политичко рекламирање се емитуваше само за ДПА.
Телевизија Телма и радијата Антена 5 и Метрополис имаа платено политичко рекламирање и на
власта и на опозицијата.

Кај МТВ1 и кај Македонско радио – Прва програма исклучително многу време е
посветено на известувањето за активностите на власта во функција на кампања. Всушност,
обата медиума за ваквите настани известуваа повеќе отколку за секојдневното функционирање
на државата. И на МТВ1 и на МР1 за настаните во функција на кампања се информираше во
речиси исто толку време колку што е посветено на кампањата на Коалицијата предводена од
ВМРО-ДПМНЕ. Од комерцијалните медиуми, за следење на активностите на власта, голема
минутажа одвоија ТВ Сител и АБ Канал.

Медиумското покривање на изборната кампања одрази и една друга нејзина специфика.
Од една страна, носителите на функции користеа настани за истовремено да настапат и како
кандидати. Од друга страна, во некои од настаните што претставуваат активност на власта во
функција на изборна кампања освен премиерот, министрите и градоначалниците, учествуваа и:
кандидати за пратеници од ВМРО-ДПМНЕ и од ДУИ, директори на јавни претпријатија и на
болници, ректор на универзитет и слично. На ваквото мешање на улогите и субјектите некои од
медиумите се одлучија да реагираат така што во прилозите вклучуваа и изјави од претставници
на опозицијата или зазедоа сопствен критички став и на функционерите им поставуваа прашања
токму за оваа практика. Во секој случај, ваквата реалност на кампањата се рефлектираше на
нејзиниот медиумски третман, а оттаму и на третманот што го добија ваквите прилози во
мониторингот на СРД.

Кај некои медиуми се забележуваше користење емисии што не се поврзани со изборите
за да се емитуваат информации за изборите или интервјуа со кандидати.

Јавниот сервис ја исполни својата обврска да им даде можност на политичките субјекти
за бесплатно претставување, но некои од партиите не ја искористија. Претставувањето е
емитувано на МТВ1, на МР1 и на сите радио и телевизиски програми на јазиците на етничките
заедници (албански, турски, српски, ромски, влашки и бошњачки). Недостаток на повеќето
програми на јавниот сервис е тоа што не емитуваа дебати со организатори на изборна кампања.
Дебати меѓу политичките опоненти емитуваше само МТВ2 - Програма на албански јазик.

Изборната кампања избалансирано ја покриваа Телма, Алсат – М и Канал 77. Драстична
неизбалансираност е регистрирана кај МТВ1, МР1, А1, Сител и ТВ Алб.
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За прекршоци направени во текот на изборната кампања, Советот одлучи да покрене 12
прекршочни постапки. По две постапки против А1 Телевизија (емитуваше повеќе од 15 минути
платено политичко рекламирање на час и ППР во посебни информативни емисии) и против ТВ
Сител (не го почитуваше рокот за објавување резултати од истражување на јавното мислење и
емитуваше повеќе од 10 минути ППР за еден организатор на изборна кампања на час). Против
Собранискиот канал на јавниот радиодифузен сервис беше одлучено да се поведе постапка
поради емитување рекламни спотови финансирани од Буџетот на Република Македонија. По
една постапка поради надминување од 10 минути ППР за еден организатор на изборна кампања
на реален час е против Канал 5 и Наша ТВ. ТВ Алб и регионалната ТВ БТР добија по една
прекршочна постапка поради емитување повеќе од 15 минути платено политичко рекламирање
на еден реален час при што за еден организатор на изборна кампања се издвоени повеќе од 10
минути. Една постапка е против ТВ Сонце бидејќи емитуваше неозначено платено политичко
рекламирање исто како и штипската ТВ Ирис. Една постапка против регионалната ТВ Шутел
поради објавување ППР во посебни информативни емисии.

Прекршочни постапки поради прекршување на изборниот молк добија МТВ1 (две), А1,
Сител и ТВ Сонце.

Поради неизбалансирано медиумско претставување, Советот донесе одлука да поведе
девет прекршочни постапки и тоа против МТВ1, МР1, А1, Сител, Канал 5, ТВ Алб, Канал 5 Плус,
АБ Канал и Наша ТВ.

Согласно со Изборниот законик, пред да се покрене прекршочна постапка, Советот
треба да спроведе постапка за порамнување со која на радиодифузерите им се овозможува да
платат половина од најмалата казна пропишана за тој прекршок. Регулаторот поведе 30 постапки
за порамнување: 4 за периодот пред кампањата, 17 за кампањата и 9 поради необезбедување
рамноправен пристап во изборното медиумско претставување. Десет постапки на порамнување
завршија успешно, 11 неуспешно, а осум беа во тек до завршување на Извештајот.
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РАДИОДИФУЗЕРИ НА ДРЖАВНО НИВО

Јавен радиодифузен сервис – Македонска радиотелевизија

МТВ1
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0:02:00
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Коалиција ВМРО ДПМНЕ

Коалиција СДСМ

Политичка партија Достоинство

Обединети за Македонија

ВМРО НП

СДУ

ДУИ

ЛДП

ПОДЕМ

ДПА

Нова демократија

Демократска десница

НДП

Европска партија на Македонија

Кампањата во вестите на МТВ1

Вести: Кај јавниот сервис, во вестите на Првата телевизиска програма – МТВ1, медиумското
покривање на изборната кампања е драстично неизбалансирано во корист на Коалицијата
предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Од вкупно 10 часа 1 минута и 27 секунди, за активностите на
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ МТВ1 одвоила двојно повеќе време – 3 часа 25 минути и 8 секунди
(директни обраќања 1 час 49 минути и 27 секунди) наспроти 1 час 42 минути и 31 секунда за
Коалицијата предводена од СДСМ (директни обраќања 42 минути и 6 секунди). Времето за
другите политички партии е релативно врамнотежено: за Политичката партија Достоинство 6
минути и 22 секунди (директни обраќања 2 минути и 34 секунди), за Обединети за Македонија 49
минути и 2 секунди (директни обраќања 19 минути и 20 секунди), за ВМРО-НП 38 минути и 6
секунди (директни обраќања 13 минути и 2 секунди), за СДУ 1 минута и 25 секунди (директни
обраќања 39 секунди), за ДУИ 57 минути и 49 секунди (директни обраќања 26 минути и 4
секунди), за ЛДП 55 минути и 45 секунди (директни обраќања 25 минути и 15 секунди), за ПОДЕМ
5 минути и 54 секунди (директни обраќања 1 минута и 52 секунди), за ДПА 35 минути и 17
секунди (директни обраќања 15 минути и 1 секунда), за Нова демократија 24 минути и 11 секунди
(директни обраќања 11 минути и 19 секунди), за Демократска десница 2 минути (директни
обраќања 54 секунди), за НДП 13 минути и 26 секунди (директни обраќања 6 минути и 27
секунди) и за Европска партија на Македонија 1 минута и 1 секунда со исто толкаво времетраење
на директните обраќања 1 минута и 1 секунда.
За редовните активности на власта се одвоени 2 часа 57 минути и 27 секунди, додека за оние во
функција на изборната кампања 3 часа 38 минути и 48 секунди. Премиерот и министрите во
Владата добиле 1 час 9 минути и 17 секунди за директни обраќања.
Интервју: МТВ1 не го користеше овој облик на изборно медиумско претставување. За време на
целата изборна кампања емитуваше само едно интервју со вицепремиерот Зоран Ставрески (17
минути и 30 секунди) снимено во Струмица за емисијата „МТВ директно“ во кое зборува за
економската политика и планираните проекти во програмата на ВМРО-ДПМНЕ. За начинот на
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организација на обезбедувањето на самиот процес на гласање, реализирано е интервју и со
помошникот за информирање во МВР – Иво Котевски во емисијата „Топ тема“.
Дебатни емисии: МТВ1 емитуваше 4 дебатни емисии, од кои ниту една не беше со
организатори на изборна кампања. Во првата дебатна емисија гости беа претставници на
министерствата за внатрешни и за надворешни работи, Државната изборна комисија и Советот
за радиодифузија. Во рамките на емисијата „Од наш агол“ беа реализирани другите три дебати.
На тема Колку македонските пензионери веруваат во изборните ветувања на партиите, во
студиото дебатираа пензионери и претставници на нивните здруженија. Во втората дебатна
емисија гости беа стечајни работници, а третата беше реализирана со претставници на неколку
здруженија на земјоделците, кои дискутираа околу аграрната политика. Емисијата во која гости
беа стечајните работници беше репризирана. Ставовите искажани во овие емисии најчесто беа
во функција на една политичка опција.
Други забелешки: На 23 мај во рамките на забавно-информативната емисија „Добро утро
Македонијо“ е промовиран музичкиот спот „Предавници и јунаци“ на Соња Тарчуловска, кој е
имплицитно насочен против Љубе Бошкоски, кандидат за пратеник и претседател на Обединети
за Македонија. На 27 мај, пак, за време на втората полуфинална вечер на „Фолк-фест
Валандово“ е емитуван соло-концерт на Есма Реџепова, кандидатка за пратеник на Коалицијата
предводена од ВМРО-ДПМНЕ и ѝ е врачено признание за придонес во македонската музика.

МТВ2

МТВ2 Програма на албански јазик
Вести: Оваа програма во вестите издвои околу 7 часа за прилози во кои се следат активностите
на организаторите на изборната кампања на сите политички партии на Албанците во Македонија
и на двете најголеми коалиции. Известувањето е избалансирано, а распределбата на времето е
следнава: за Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ - 1:12:09, за Коалицијата предводена од
СДСМ - 1:04:48, за ДУИ - 1:39:15, за ДПА - 1:16:01, за Нова демократија - 1:19:06, за НДП -
0:17:35, за НДУ - 0:07:20, за ДУА - 0:03:19, за ПДП - 0:05:54. Кај директни обраќања Коалицијата
на ВМРО-ДПМНЕ има 0:42:24, Коалицијата на СДСМ - 0:24:40, ДУИ - 1:06:21, за ДПА - 0:51:17, за
Нова демократија - 0:54:02, за НДП - 0:10:21, за НДУ - 0:01:53, за ДУА - 0:01:46, и за ПДП -
0:03:32.
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Кампањата во вестите на албански јазик на МТВ2
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За редовните активности на власта е информирано во прилози со времетраење од 30 минути и
42 секунди, а на активностите на власта во функција на кампања им е посветено повеќе време –
47 минути и 4 секунди, од кои најголемо е времето за Владата и за органите на државната
управа 28 минути и 46 секунди, а за локалната власт – 14 минути. Од директните обраќања 12
минути се за Владата.
Интервју: Во периодот од 30 мај до 2 јуни 2011 година Програмата на албански јазик на МТВ 2
реализираше 4 интервјуа со времетраење од 30 до 45 минути со: Сефедин Харуни од ПДП,
Бадул Махути од ДУА, Исни Шаќири од НДУ и Имер Селмани од Нова демократија. Не се
регистрирани интервјуа со претставници од ДУИ, ДПА и НДП.
Дебатни емисии: Информативната редакција на МТВ 2 – Програма на албански јазик
реализираше 7 дебатни емисии, од кои 5 со претставници на политички партии, исклучиво од
албанскиот политички блок. Во најголем дел од дебатните емисии, според најавите на
водителите, уредно биле канети претставници на седумте партии на Албанците во РМ, колку што
се натпреваруваа во изборниот процес, но во ниту една не учествувале од ДПА. Со исклучок на
една дебатна емисија, во која покрај ДПА, своето учество го откажале и ДУА, НД и НДП, во
преостанатите 4 соочувања партиципирале шесте политички партии (ДУИ, НД, ДУА, НДП, ПДП и
НДУ). Дополнително во две одделни дебати, на тема Избори, ставовите ги соочија новинари од
неколку медиуми на албански јазик и аналитичари.

МТВ2 Програма на турски јазик
Вести: Програмата на турски јазик на МТВ во вестите известуваше од кампањата во прилози со
времетраење од 2 часа и 45 минути. Кај двете големи коалиции се следени најмногу
активностите на партиите на Турците од Македонија, кои коалицираа или со ВМРО-ДПМНЕ или
со СДСМ. Вкупното време не е големо, меѓутоа, поделбата е избалансирана: Коалицијата на
ВМРО-ДПМНЕ има 1:03:46 со 30 минути и 46 секунди за директни обраќања, Коалицијата на
СДСМ има 0:49:37 секунди со 27 минути и 13 секунди за директно обраќање, Обединети за
Македонија имаат 2 минути и 21 секунда, ВМРО-НП 6 минути и 16 секунди, ДУИ 15 минути и 30
секунди, ЛДП 4 минути и 29 секунди, ДПА 12 минути, Нова демократија 5 минути и 25 секунди и
НДП 5 минути и 17 секунди. Половина час се информации за редовните активности на власта, а
21 минута за активностите во функција на кампања.
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Кампањата во вестите на турски јазик на МТВ2

Интервју: Програмата на турски јазик на МТВ 2 за време на изборната кампања реализираше 5
интервјуа. Се обиде избалансирано да ги претстави двете партии на Турците во Македонија,
едната во Коалиција со СДСМ, а другата со ВМРО-ДПМНЕ. Направи две интервјуа со Ердоган
Сарач од Движењето за национално единство на Турците во Македонија и две интервјуа со
Ќенан Хасип од ТДП. Последниот ден од изборната кампања реализираше уште едно интервју со
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претставник (Вејсел Сарач) од Движењето за национално единство на Турците во Македонија,
кое е во Коалицијата на СДСМ.

МТВ 2 - Програми на влашки, српски, бошњачки и ромски јазик
Емитувани се колажни информативно-забавни емисии со траење од половина час, меѓутоа
прилозите за изборната кампања немаат аналитички приод, туку изборниот процес e проследен
со класичен новинарски приод на вести или на извештаи.
На влашки јазик се емитувани неколку изданија на емисијата „Искра“ , при што е направен обид
да се информираат гледачите за изборните активности на поголемите политички партии и
бесплатно да се претстават и кандидати од партиите на Власите во Македонија. Сепак, акцентот
е ставен на прославувањето на 23 мај, Национален ден на Власите.
Истиот концепт го следат и емисијата на српски јазик „Видик“ и емисијата на бошњачки јазик
„Сехара“ – кратки информации за митинзите на партиите, за целината на изборниот процес, за
законската регулатива за изборите и бесплатно претставување на кандидатите од партиите на
Србите, односно на Бошњаците во Македонија.
На ромски јазик се емитувани вести, меѓутоа нивното времетраење – 47 минути – е премногу
мало за да се извлечат какви било заклучоци.

МТВ – Собраниски канал
Дебатни емисии: На Собраниски канал беа репризирани две од дебатите што премиерно беа
емитувани на МТВ 1 – онаа во која гостуваа претставници на министерствата за внатрешни и за
надворешни работи, Државната изборна комисија и Советот за радиодифузија и втората, во која
дебатираа пензионерите.

Македонско радио - Прва програма
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Нова демократија

НДП

Европска партија на Македонија

Кампањата во вестите на МР1

Вести: На следење на кампањата се посветени 9 часа и 23 минути од вестите при што
известувањето е драстично неизбалансирано. Кампањата на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е
следена преку прилози со траење од 3:39:10 (1:43:40 за директни обраќања), онаа на
Коалицијата на СДСМ 1:52:29 (0:48:16 за директни обраќања), иако обете имаат по девет листи
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со кандидати и ист интензитет на кампања. Инаку, радиото настојувало да информира за што
повеќе организатори така што покрило настани на 15 од вкупно 18 субјекти. Во прилозите за
кампањата, за Обединети за Македонија има 0:39:21 (0:15:18 за директни обраќања), за
Достоинство - 0:11:59 (три минути и 23 секунди за директни обраќања), за ВМРО-НП - 0:19:27
(две минути за директни обраќања), за Социјалдемократската унија - 0:16:08 (пет минути за
директни обраќања), за ДУИ - 0:31:52 (осум минути и 16 секунди за директни обраќања), за ЛДП -
0:49:03 (17 минути и 19 секунди за директни обраќања), за ПОДЕМ - 0:01:05 (50 секунди за
директни обраќања), за ДПА - 0:23:49 (4 и пол минути за директни обраќања), за Нова
демократија - 0:12:37 (минута и пол за директни обраќања), за Демократска десница - 0:09:11 (7
минути за директни обраќања), за НДП - 0:10:04 (две минути и 47 секунди за директни обраќања),
ДУА 45 секунди и за Европска партија 0:06:12 (пет минути 23 секунди за директни обраќања).
За редовните активности на власта е информирано во текот на 2:18:49, а за активностите во
функција на кампањата 3:29:47, од кои најголемиот дел 2:12:32 е за централната извршна власт,
0:48:49 за локалната власт и 0:20:20 за органите на државната управа. Притоа, премиерот и
министрите добиле 1:10:29 за директно обраќање.
Интервју: Првиот радиопрограмски сервис на Македонско радио не ги користеше интервјуата за
претставување на организаторите на изборна кампања. На теми поврзани со изборите беа
реализирани три интервјуа. Првото во рамките на емисијата „Спектар“ со Даница Леонидова од
МВР за обуката на полициските службеници за време на изборите. Другите две во програмскиот
појас „Слушајте радио“. Едно интервју со Билјана Петковска од МИМ за стандардите во
новинарството и нивното почитување за време на изборната кампања. Друго со политикологот Г.
Стојковски за понудата во политичките програми и за однесувањето на политичарите.
Дебатни емисии: Во рамките на емисијата „Радио спектар“ на тема Медиумите и изборниот
процес дебатираа претставници на медиумите. Соочувања меѓу претставници на политички
партии не се реализирани.
Информативна програма: Од 21 мај до 1 јуни изборната кампања добила третман во актуелно-
информативните емисии „Радио спектар“ и „Слушајте радио“. Опфатени се различни аспекти на
изборните активности, а забележливо е присуството главно на личности што професионално се
занимаваат со истражувањата на актуелните текови во медиумското покривање на изборната
кампања или во јавната (политичка) сфера воопшто. Како поткрепа на политиколошката и на
комуниколошката ориентација на Првата програма на Македонското радио при обработката на
изборниот процес во различни облици на медиумска обработка (разговори, вести, извештаи,
анкети на јавното мислење) гостувале претставници од: Македонскиот институт за медиуми,
Институтот за демократија, НВО Цивил, МЦМС, ДИК, Антикорупциската комисија, Комисијата за
лустрација и други.

Македонско радио – Канал на етничките заедници

Македонско радио - Програма на албански јазик
Вести: Има четири часа 46 минути прилози за кампањата, следени се партиите на Албанците во
Македонија и на двете големи коалиции, а информирањето е избалансирано. Во вестите 25
минути и 16 секунди се издвоени за кампањата на Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ
(една минута и 24 секунди директно обраќање), 26 минути и 29 секунди за Коалицијата
предводена од СДСМ (една минута и 13 секунди директно обраќање), 1:10:18 за ДУИ од кои 50
минути и 31 секунда се директно обраќање, ДПА - 1:05:14 (45 минути и 13 секунди за директно
обраќање), Нова демократија – 1:03:06 (директно обраќање 0:46:25), за НДП има 0:25:09
(директно обраќање 13 минути и 15 секунди), за НДУ - 5 минути (директно обраќање една и пол
минута), 38 секунди за ДУА и 4 минути и 57 секунди за ПДП (директно обраќање три минути и три
секунди). Прилозите за активностите на власта во функција на кампања сочинуваат 36 и пол
минути, а оние за редовните активности на власта 25 минути од вестите.
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Кампањата во вестите на албански јазик на МР

Интервју: Програмата на албански јазик на Македонско радио за време на изборната кампања
реализираше три интервјуа. Две со претставници од Нова демократија (Флора Кадриу и Имер
Селмани) и едно со Талат Џафери од ДУИ

Македонско радио - Програма на турски јазик
Вести: Во радиовестите на турски јазик, еден и пол час се информации за кампањата при што
се следени, пред сè, активностите на претставниците на партиите на Турците од Македонија -
составен дел од двете големи коалиции. Поради малата вкупна минутажа, тешко е да се извлече
оцена за избалансираност, а распоредот на времето е следниов: Коалицијата предводена од
ВМРО-ДПМНЕ  добила 32 минути и 3 секунди (директно обраќање 32 минути), Коалицијата
предводена од СДСМ 26 минути и 23 секунди (24 минути и 54 секунди за директно обраќање),
Обединети за Македонија и ВМРО-НП по 7 минути и 2 секунди, една минута за СДУ, 7 минути и
49 секунди за ДУИ, за ЛДП 6 минути и 14 секунди, за ДПА 4 минути и 17 секунди, Нова
демократија - три минути и пет секунди, НДП – 4 минути и 16 секунди и по 9 секунди за ДУА и
ПДП. Малку време е издвоено за информирање за активностите на власта – редовни или во
функција на кампања.
Интервју: Радиопрограмата на турски јазик направи интервјуа со претседателите на Движењето
за национално единство на Турците во Македонија и на ТДП. Интервјуто со Ердоган Сарач
траеше 11 минути и 33 секунди, а со Ќенан Хасип 5 минути и 59 секунди. На 1 јуни редакцијата се
обиде да организира дебатна емисија со претставници од турските партии во Македонија, но
бидејќи поканата ја прифатил само Мутаир Максуд од ТДП, со него е направено интервју со
вкупно времетраење од 14 минути и 17 секунди. На претседателот на ТДП од Коалицијата на
ВМРО-ДПМНЕ му е дадена можност да биде гостин и во контактната емисија „Отворен
микрофон“ на 21 мај 2011 година, чие вкупно времетраење изнесува околу 1 час.

МР - Програми на бошњачки, влашки, српски и на турски јазик
Во актуелно-информативните програми на Македонското радио на бошњачки, влашки, српски и
на турски јазик (со времетраење од половина час за секоја етничка заедница одделно), за кои,
според пристапот, може да се каже дека жанровски се ориентирани како – информативно-
забавни емисии, забележлива е исклучително мала минутажа новинарски прилози за изборната
кампања. Всушност, меѓу поголемите блокови музика на јазикот на етничката заедница се
емитувани класични вести за изборната кампања, и мошне ретко новинарски коментари за
изборниот процес.
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КОМЕРЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

ТВ А1
Вести: 8 часа и 9 минути од вестите на А1 телевизија се прилози за активностите на
организаторите на изборната кампања. Известувањето е драстично неизбалансирано – оцена
што се должи на големиот дисбаланс во известувањето од кампањите на двете големи коалиции
и на новинарските прилози со негативна рамка и негативни коментари за активностите на власта
и на ВМРО-ДПМНЕ. На кампањата на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ се однесуваат 1:16:33, а на
коалицијата на СДСМ - 2:42:08. Кај директното обраќање Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ има 31
минута и 49 секунди, а Коалицијата на СДСМ има 1:31:12. Притоа, за ВМРО-ДПМНЕ мошне често
се известуваше со телефонско јавување, со замрзната слика и без директни обраќања.
Активностите на власта во функција на кампања беа проследени со негативни, во неколку
наврати потсмешливи коментари. Редовно се емитуваа прилози само за нереализираните или
делумно реализираните проекти на власта. Прилозите за СДСМ беа позитивно врамени. А1 во
три наврати одлучи да ја прекине програмата со вонредни вести со цел директно да емитува
долги информации од митинзите на СДСМ (15 и пол минути), ВМРО-НП (12 минути и 46 секунди)
и Обединети за Македонија (10 минути и 24 секунди), со долготрајни директни обраќања на
лидерите на овие партии.
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Карактеристично, иако неврзано за оцената за избалансираност (од политичката сатира се
очекува да биде негативна) е тоа што во периодот пред почетокот на кампањата „На рапорт со
Јофе“ стана интегрален дел од вестите на А1.
Во вестите се реализирани интервјуа со Љубомир Фрчкоски и со Калина Габер од СДСМ,
Радмила Шекеринска од СДСМ , Љубчо Георгиевски од ВМРО-НП, Руфи Османи од НДП,
судијката Маргарита Цаца Николовска, Џулијан Јетис од набљудувачката мисија на
ОБСЕ/ОДИХР и разговор со гостите Лидија Димовска од Македонскиот центар за европско
образование и Калина Габер од СДСМ.
За другите партии се известуваше со следнава минутажа: Обединети за Македонија - 1:14:37, на
ВМРО-НП – 1:07:14, ДУИ - 0:22:38, ЛДП – 0:36:42, ДПА – 0:17:30, Нова демократија – 15 минути и
12 секунди, Демократска десница – 2 минути и 43 секунди, НДП – 11 минути и 46 секунди,
Достоинство 2 минути и 6 секунди. Кај директното обраќање за Обединети за Македонија има 45
минути и 37 секунди, за ВМРО-НП 41 минута и 11 секунди, за ДУИ 12 минути и 3 секунди, за ЛДП
21 минута и 12 секунди, за ДПА 12 минути и 47 секунди, Нова демократија 11 минути и 26
секунди, една минута и 9 секунди за Демократската десница, седум минути и 27 секунди НДП и
Достоинство една минута и 49 секунди. Четири минути за редовните активности на власта и 20
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минути и 16 секунди за активностите во функција на кампањата од кои 13 минути се однесуваат
на премиерот и на министрите.
Интервју: А1 телевизија реализираше интервјуа само со неколку лидери на опозициски партии:
Љубе Бошкоски од Обединети за Македонија, Јован Манасиевски од ЛДП, Имер Селмани од
Нова демократија, Бранко Црвенковски од СДСМ, Филип Петровски од Демократска десница и
Стојанче Ангелов од Достоинство. Последниот ден од изборната кампања се обиде да
организира соочување на двајцата кандидати за премиер, Никола Груевски од ВМРО-ДПМНЕ и
Радмила Шекеринска од СДСМ. Бидејќи Груевски го одбил учеството, А1 направи интервју со
Шекеринска со вкупно времетраење од 44 минути и 59 секунди. Интервју со Шекеринска беше
реализирано и на самиот почеток на кампањата во рамките на емисијата „Индекс“. Неговото
времетраење беше 10 минути и 45 секунди.
Информативна програма: Актуелно-информативната програма беше фокусирана на емисијата
„Фармер“, која за тема ги имаше или тековните, практични земјоделски проблеми или, пак,
проектирани во рамките на аграрната политика адаптирана кон македонски услови. И двете
изданија, од 22 мај и од 29 мај, целосно се посветени на концептите на аграрната политика на
СДСМ, бидејќи непосредни учесници во емисијата се: Ленче Николовска, Цветанка Иванова,
Панче Орцев, кои како кандидати за пратеници на СДСМ ја претставуваат својата политичка
платформа пред земјоделците од Кавадарци и од Струмица, а  потоа е емитуван и прилог на
истата тема, со кој се презентирани ставовите на Зоран Заев од СДСМ.
Сличен е пристапот и на емисијата „Меѓу народот“, од 28 мај и од 3 јуни, а за истата тема се
презентирани ставовите на Ленче Николовска и на Јани Макрадули, кандидати на СДСМ, кои се
соочуваат со жителите на повеќе македонски села, при што во иста функција е и прикажаната
политичка активност на нивниот коалициски партнер Фијат Цаноски од ПЕИ.
На 26 мај изданието на политичкиот магазин „Еврозум“ прави пресек на забелешките од
Европската комисија во врска со напредокот на Република Македонија, а го анализира и текот на
изборната кампања.
Други забелешки: На А1 ТВ речиси секојдневно се емитуваа спотови со нарачател „И јас сум
А1“ (вкупно 30 минути и 18 секунди) со кои се најавуваа митинзите на дел од опозициските
партии, како и спотови без означен нарачател со вкупно времетраење од 52 минути и 7 секунди,
кои говореа за тешката состојба во Македонија како резултат на владеењето на Груевски и
апелираа до гледачите / гласачите да гласаат за онаа опција што ќе ѝ помогне на телевизијата
да опстане по завршувањето на изборниот процес. Промотивните најави за „Фармер“ и за „Меѓу
народот“, како и самите емисии се користеа за да се емитуваат изјави на претставници на
Коалицијата предводена од СДСМ; а најавите за средбите на уредниците на А1, „Коха е ре“,
„Шпиц“ и „Време“ со граѓаните - за да се пласираат изјави против власта.
Платено политичко рекламирање: На А1 се емитуваше платено политичко рекламирање за
повеќе опозициски партии. Најмногу од времето  беше за Коалицијата предводена од СДСМ – 14
часа 47 минути и 35 секунди, при што треба да се има предвид дека СДСМ по завршувањето на
изборите, го извести Советот дека не е нарачател на емитуваните спотови со тема земјоделство
во кои се појавуваат Ленче Николовска, Зоран Заев и Радмила Шекеринска, како и спотовите
емитувани на албански јазик на тема земјоделство, ЕУ/НАТО-интеграции и „Ја сакам А1“ и
спотовите насловени „Крени го својот глас“, кои се негативно врзани за проектот „Скопје 2014“.
Според евиденцијата на Советот за радиодифузија, ваквите спотови траат вкупно 8 часа 11
минути и 19 секунди.  За ВМРО - Народна партија се емитувани 3 часа 38 минути и 32 секунди,
потоа 3 часа 20 минути и 11 секунди за Обединети за Македонија, 2 часа 26 минути и 14 секунди
за Нова демократија, 2 часа 4 минути и 58 секунди за ПЕИ, 26 минути и 36 секунди за
Демократска десница, 25 минути и 2 секунди за ЛДП и 24 минути и 58 секунди за Достоинство.
Вкупното време на платеното политичко рекламирање изнесува 27 часа 34 минути и 6 секунди .

ТВ Сител
Вести: Времето посветено за следењето на кампањите сочинува 5 часа и 12 минути и
известувањето е драстично неизбалансирано. На Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ ѝ се
посветени 3:45:47, додека на Коалицијата предводена од СДСМ 0:37:47 што претставува
најголем дисбаланс во времето за прилозите за кампања. Разликата е драстична и кај
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директните обраќања (2:15:52 за ВМРО-ДПМНЕ наспроти 00:16:11 ЗА СДСМ). За време на
целата кампања телевизијата правеше најави за прилози со директно јавување и обраќање на
кандидати на Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ пред почетокот на митинзите, што не беше случај со
другите партии. Во извештаите од митинзите на ВМРО-ДПМНЕ секогаш имаше директни
обраќања, додека извештаите за митинзите на другите партии беа претежно куси и многу често
без директни обраќања. Чести беа кусите збирни извештаи за митинзите на повеќе партии.
Сител многу често емитуваше прилози со негативна рамка и негативни коментари за опозицијата.
Се емитуваа прилози со негативни реакции на граѓаните на кампањата на опозицијата. Најчесто
се среќаваа отворено негативни дури и навредливи и недолични коментари за опозицијата и за
сите нејзини поддржувачи. Во неколку случаи имаше директно повикување да се гласа за едната
опција, а не за другата, да не се гласа за малите партии. Се емитуваа прилози во кои се
шпекулираше дека некои печатени весници се поврзани со опозицијата, а кон крајот од
кампањата зачестија негативните коментари насочени кон А1 телевизија и СДСМ и станаа
поагресивни и подолги. Во овој период беа намалени и прилозите за активностите на партиите на
Албанците во Македонија и за помалите опозициски партии. Прилозите за резултатите на власта
и за Манифестот на ВМРО-ДПМНЕ секогаш беа позитивно врамени и често придружени со изјави
од министри и претставници од други државни органи.
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Кампањата во вестите на ТВ Сител

Имаше неколку интервјуа во вести: со генерал Горан Стојков, министерот Зоран Ставрески,
Џејсон Мико, политички аналитичар од САД.
Партиите што имаа поголем интензитет на кампања се малку застапени. Распоредот на времето
во прилозите за другите партии е следниов: две минути и 5 секунди за Достоинство, 0:10:17 за
Обединети за Македонија, 0:12:20 за ВМРО-НП (две минути и пет секунди за директни
обраќања), 00:01:08 за СДУ, ДУИ – 7 минути и 42 секунди со 3 минути и 33 секунди директно
обраќање, 00:02:08 за ЛДП од кои 50 секунди директно обраќање, ДПА – 6 минути 24 секунди
(една минута и 26 секунди за директно обраќање), Нова демократија – 3 минути и 53 секунди (18
секунди директно обраќање), 13 секунди за Демократската десница и НДП една минута и 3
секунди.
За редовните активности на власта се известувало во прилози со времетраење од 1 час и 20
минути, а за активностите на власта во функција на кампањата 1:48:53 од кои 1:09:48 за работата
на централната извршна власт, при што 44 минути се директни обраќања на функционерите.
Интервју: ТВ Сител емитуваше само едно интервју за време на изборната кампања со
премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски. Интервјуто траеше вкупно 1 час 22
минути и 31 секунда.
Други забелешки: Од 21 мај до 3 јуни во различни периоди од програмската шема секојдневно
се емитуваше музичкиот спот  „Предавници и јунаци“ на Соња Тарчуловска, имплицитно насочен
против Љубе Бошкоски, кандидат за пратеник и претседател на Обединети за Македонија.
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Две изданија, од 21 и од 22 мај, на емисијата насловена „Не ми е јасно“, која ја води актерката
Весна Петрушевска-Тренкоски, претставуваат политичка сатира што ги коментира политичките
кариери и активности на кандидати за пратеници од СДСМ и од ЛДП.
На 24 мај редакцијата на забавната емисија „Бекстејџ“ промовираше нова практика во
медиумскиот приод кон политичката кампања: новинарска екипа известува во живо од митинзите
на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Ваквата практика продолжи на 25, 29, 30 и на 31 мај, а се
известуваше од митинзите на коалицијата од повеќе градови низ државата.
Непосредно пред почетокот на изборниот молк, на 3 јуни, беа емитувани спотови насловени –
„Јас не сум А1, јас плаќам данок“.
Платено политичко рекламирање: Сител емитуваше 18 часа 47 минути и 30 секунди платено
политичко рекламирање за Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ.

ТВ Канал 5
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Кампањата во вестите на Канал 5 ТВ

Вести: На оваа телевизија кампањата е следена со прилози со времетраење од 4 часа и 4
минути. Известувањето за изборните активности на организаторите на кампања е
неизбалансирано во корист на Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ – 1 час 56 минути и 48
секунди наспроти 54 минути и 56 секунди за Коалицијата предводена од СДСМ. За другите
опозициски партии од македонскиот политички блок е одвоено многу малку време.
Известувањето за активностите на партиите од албанскиот политички блок е врамнотежено што
се однесува на ДУИ и на ДПА, меѓутоа, воопшто не е одвоено време за Нова демократија. Во
бројки, времето е распределено на следниов начин: една минута и 48 секунди за Достоинство, 4
минути и 31 секунда за Обединети за Македонија, 2 минути и 6 секунди за ВМРО-НП, 57 секунди
за Социјалдемократската унија, 31 минута и 43 секунди за ДУИ, 19 минути и 20 секунди за ДПА,
една и пол минута за Демократската десница, 10 и пол минути за НДП. Директното обраќање е
распоредено вака: Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ – 0:51:14, Коалицијата предводена
од СДСМ – 0:11:21, 31 секунда за Социјалдемократската унија, за ДУИ – 0:05:36, за ДПА –
0:05:26, НДП – 0:03:09.
Еден час и 9 минути се одвоени за прилозите произлезени од редовното функционирање на
државата, а 23 минути и 52 секунди за активностите на власта во функција на кампања.
Во рамките на вестите се реализирани две интервјуа: едното со Ѓорге Иванов, претседател на
РМ, и второто со европарламентарецот Чарлс Танок.
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Карактеристично за известувањето на оваа телевизија е позитивното врамување на прилозите за
програмата на ВМРО-ДПМНЕ од една страна, и негативно врамување на прилозите за СДСМ
дури и кога станува збор за деманти од опозициската партија (реакцијата на СДСМ е најавена
како „и покрај сите докази СДСМ обвинува“ додека на телоп стои текст „СДСМ се брани со
обвинувања“). Ова оди дотаму што се емитува и новинарски коментар за „ мрачните сценарија на
СДСМ и поддршката од медиумите на Рамковски“.
Интервју: ТВ Канал 5 емитуваше неколку интервјуа во периодот на кампањата. Во рамките на
трите изданија на емисијата „Миленко Неделковски шоу“ за време на изборната кампања гости
се: (1) Во првата емисија со вкупно времетраење од 1 час 41 минута и 27 секунди премиерот на
РМ и претседател на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски. Оваа емисија е репризирана уште еднаш
на 21 мај; (2) во втората емисија со вкупно времетраење од 1 час 21 минута и 44 секунди
генералот Горан Стојков и Ивица Боцевски од ЛДП; и (3) во третата емисија со вкупно
времетраење од 49 минути и 30 секунди новинарите Панде Колемишевски и Мирка Велиновска.
Оваа емисија е прекината поради технички проблеми. Миленко Неделковски реализираше уште
две интервјуа во периодот на кампањата, на 1 јуни 2011 година, со европарламентарците Берн
Посел (19 минути и 46 секунди) и Чарлс Танок (25 минути и 26 секунди), кои беа дојдени да ја
поддржат кампањата на ВМРО-ДПМНЕ. Во емисијата „Здраво Македонијо“ емитувана во
последниот ден од изборната кампања гостин е Влатко Ѓорчев од ВМРО-ДПМНЕ, кој говори на
теми поврзани со изборите и партиските ветувања. Иако Миленко Неделковски повеќепати
најави дека опозицијата одбива да учествува во неговите емисии, сепак, во интервјуата на Канал
5, генерално, се забележува тенденција гости да бидат или претставници на владејачката
партија или други субјекти чии ставови се во прилог на владејачката партија.
Дебатни емисии: Емитувани се две дебатни емисии во рамките на емисијата „Избори се“, каде
што се поканети само дел од политичките партии и коалиции што имаат поднесено свои листи со
кандидати за пратеници, според интенциите (упатените покани) на медиумот, организаторите на
изборна кампања, кои имаат листи во најмалку четири изборни единици. Во првата емисија,
околу економските платформи на партиите и на коалициите, соочување во студиото на Канал 5
имаа претставници на Коалицијата предводена од СДСМ, ДУИ и ЛДП. Биле поканети и
претставници на Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и од партијата на Руфи Османи,
НДП, но тие не партиципираа во дебатата. Второто соочување беше меѓу претставници на
подмладоците на СДСМ, ДУИ и ДПА. Подмладокот на ВМРО-ДПМНЕ не се одзвал на поканата
на медиумот. Дебатни емисии со претставници на другите организатори на изборна кампања, кои
имаат најмалку по 4 кандидатски листи, не беа емитувани.
Информативна програма: Во рамките на жанрот актуелно-информативна програма со
документаристички пристап, што значи дека покрај актуелните политички теми, на гледачот му е
посочена и архивска граѓа, која на аналитичкиот приод му втемелува критичка платформа,
емитувани се редовните изданија на емисиите „Код“ и „Во центар“. Темата е – изборите 2011
година, но опсегот на новинарскиот интерес се протега од тековната изборна кампања и
поставеноста на политичките актери, преку гласањето на дијаспората како нов аспект на
изборниот процес, до – кандидатите за пратеници и нивните некогашни општествени / граѓански
интереси. Емитувани се четири премиери, а 11 репризи се емитувани на ТВ Канал 5 плус.
Занимливо е дека актуелно-информативната емисија „Х/0“ ја сврти својата новинарска
љубопитност кон политичките ставови и гледишта на јавни личности што не се непосредно
вклучени во македонската политичка сцена. Така, на пример, во изданието на оваа емисија од 16
мај гостуваат Љупчо Бубо Каров и Лидија Кочовска.
Други забелешки: На 23 мај (реприза на 24 мај), Есма Реџепова, кандидатката за пратеник од
редовите на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, беше гостинка во говорното шоу „Заеднички ручек“
заедно со Елизабета Канческа-Милевска, актуелна министерка за култура (ВМРО-ДПМНЕ).
Музичкиот спот „Предавници и јунаци“ на Соња Тарчуловска имплицитно насочен против Љубе
Бошкоски, кандидат за пратеник и претседател на Обединети за Македонија, емитуван е во
повеќе наврати на: 24, 25, 28, 29 и на 30 мај. Потоа  кога на 31 мај пејачката Тарчуловска беше
гостинка во говорното шоу „Заеднички ручек“, спотот редовно се емитуваше сè до 2 јуни,
непосредно пред завршувањето на изборната кампања. На 1 јуни (реприза на 2 јуни), гостинка во
истото говорно шоу е и Гордана Јанкулоска, министерка за внатрешни работи (ВМРО-ДПМНЕ).
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Платено политичко рекламирање: На оваа телевизија се емитуваше платено политичко
рекламирање на Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ со времетраење од 28 часа 5 минути
и 41 секунда.
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Кампањата во вестите на ТВ Телма

Вести: Оваа телевизија избалансирано ја следеше изборната кампања. Известуваше за
активностите на 13 субјекти, кои во вестите се сумираат како вкупно 4 часа и 19 минути со тоа
што водеше сметка рамномерно да го распредели времето меѓу нив, според бројот на листи на
потврдени кандидати. За Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е одвоено 1:08:19, за Коалицијата на
СДСМ 1:18:12, за Достоинство 13 минути и 21 секунда, за Обединети за Македонија 17 минути и
5 секунди, за ВМРО-НП 9 минути и 4 секунди, за Социјалдемократската унија 5 минути, за ДУИ 20
минути и 58 секунди, за ЛДП 17 минути и 16 секунди, за ПОДЕМ една минута и 40 секунди, за
ДПА 10 минути и 8 секунди, Нова демократија 6 минути и 8 секунди, за Демократска десница 50
секунди, НДП 7 минути и 40 секунди. Кај директното обраќање, распоредот на времето е
следниов: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ 0:34:36, за Коалицијата на СДСМ 0:39:43, за
Достоинство 7 минути и 25 секунди, за Обединети за Македонија 11 минути и 39 секунди, за
ВМРО-НП 5 минути и 4 секунди, за Социјалдемократската унија 2 минути 43 секунди, за ДУИ 8
минути и 48 секунди, за ЛДП 11 минути и 58 секунди, за ПОДЕМ една минута и 16 секунди, за
ДПА 4 минути и 35 секунди, Нова демократија 3 минути и 41 секунда, за Демократска десница 46
секунди. Телма се одлучи да известува за активностите на власта во функција на кампања
заземајќи критички став кон ваквата практика и оттаму кај неа се појавуваат реакции на
опозициските партии во ваквите прилози, како и на други институции од кои телевизијата бараше
став за ова прашање. Исто така, повеќе е известувано за редовните активности на власта (еден
час и пет минути) отколку за активностите искористени за кампања (49 минути).
Интервју: ТВ Телма емитуваше само едно интервју за време на кампањата, и тоа со Радмила
Шекеринска од СДСМ. Интервјуто траеше 56 минути и 24 секунди и беше репризирано уште
еднаш.
Дебатни емисии: Реализираше и 4 дебатни емисии исклучиво со претставници на политички
партии. Во три ставовите ги соочија претставници на дел од партиите што се во власта (ДУИ,
ДОМ, Демократски сојуз) со некои од опозициските партии (СДСМ, ВМРО НП, Нова демократија,
ЛДП, Достоинство, Обединети за Македонија, Демократска десница и СДУ), а во една дебатираа
само претставници од опозицијата (СДСМ, ВМРО НП, Достоинство, Демократска десница).
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ВМРО-ДПМНЕ, како што информираше медиумот, иако биле поканети да земат учество во
четирите емисии, не одговориле на повикот. Претставници на СДСМ учествуваа во сите дебати.
Во емисиите не учествуваа и некои од политичките партии (ДПА, ПОДЕМ, СДПМ) со ист број или
повеќе листи од партиите што беа во студиото на ТВ Телма. Четирите дебатни емисии се и
репризирани.
Платено политичко рекламирање: На Телма е емитувано вкупно 2 часа 14 минути и 47
секунди платено политичко рекламирање, од кое 1 час 19 минути и 44 секунди за Коалицијата на
ВМРО-ДПМНЕ, 30 минути и 17 секунди за Коалицијата на СДСМ, 24 минути 6 секунди за ЛДП и
40 секунди за СДУ.

ТВ Алсат - М
Вести: За покривање на кампањата, ТВ Алсат одвои 4 часа и 52 минути. Оцена е дека
известувањето е избалансирано: за Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е одвоено 50 минути и 41
секунда (директни обраќања 19 минути и 46 секунди), за Коалицијата предводена од СДСМ 52
минути и 31 секунда  (директни 21 минута и 48 секунди), за Обединети за Македонија 2 минути и
47 секунди (директни обраќања 1 минута и 33 секунди), за ВМРО-НП 47 секунди, за ДУИ 54
минути и 11 секунди (директни 24 минути и 42 секунди), ДПА 44 минути и 57 секунди (директни
обраќања 20 минути и 54 секунди), Нова демократија 37 минути и 42 секунди (директни обраќања
18 минути и 19 секунди), Демократска десница 2 минути и 12 секунди (директни обраќања 1
минута и 30 секунди), НДП 38 минути и 58 секунди (директни обраќања 16 минути и 37 секунди),
ДУА 1 минута и 58 секунди (директни обраќања 1 минута и 8 секунди).
За редовните активности на власта се издвоени 1 час 6 минути и 24 секунди, а во функција на
кампањата 28 минути и 39 секунди (директни обраќања 16 минути и 19 секунди).
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0:52:31

0:02:47

0:00:47
0:54:11

0:44:57

0:37:42

0:02:12

0:38:58

0:01:58

Коалиција ВМРО ДПМНЕ

Коалиција СДСМ

Обединети за Македонија

ВМРО НП

ДУИ

ДПА

Нова демократија

Демократска десница

НДП

ДУА

Капањата во вестите на ТВ Алсат - М

Интервју: ТВ Алсат - М реализираше неколку интервјуа поврзани со изборната кампања во
рамките на различни емисии. Во емисијата „Отворено студио“ беше направено интервју со
аналитичарот Ризван Сулејмани, кој правеше анализа на програмите на партиите од албанскиот
политички блок. Емисијата беше репризирана уште еднаш. Во емисијата „Патот кон“ имаше
интервју со американскиот амбасадор Филип Рикер. И ова интервју беше репризирано уште
еднаш. Во двете изданија на емисијата „На здравје шишање“ во периодот на кампањата се
реализирани интервјуа со новинарот Роберт Поповски и со директорот на агенцијата „New
moment“, Сашо Пешев, кои ја анализираа кампањата од аспект на новинарството и односите со
јавноста. Двете интервјуа беа репризирани уште еднаш. ТВ Алсат - М емитуваше интервјуа и со
кандидати во изборниот процес. Во рамките на емисијата „Неделно интервју“ направи интервјуа
со Радмила Шекеринска од СДСМ (10 минути и 17 секунди) и со Гордана Јанкулоска од ВМРО-
ДПМНЕ (10 минути и 22 секунди), притоа отстапувајќи им речиси идентично време. Во емисијата
„Дијагноза“, која не е поврзана со изборите беше регистрирано интервју со Есма Реџепова,
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кандидатка на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Интервјуто беше за новите музички проекти и за
музичката кариера на пејачката. Емисијата беше репризирана уште двапати.
Дебатни емисии: Емитувани се пет дебатни емисии со претставници на политички партии.
Четири од дебатите се исклучиво со претставници на албанскиот политички блок, и тоа од ДУИ,
Нова демократија и НДП, а ДПА, како што истакнува медиумот, не ги прифаќала поканите за
учество. Во петтата дебатна емисија, покрај трите споменати партии, партиципираше и СДСМ, а
ВМРО-ДПМНЕ по примерот на ДПА, не ги удостои со учество телевизијата и публиката. ТВ Алсат
- М направи и обид на една маса да ги седне претставниците на партиите од македонскиот
политички блок, но поради повторното неприфаќање на поканата од страна на ВМРО-ДПМНЕ,
редакцијата се откажала од дебата меѓу другите претставници, со цел, како што истакнува
водителот, телевизијата да не го наруши принципот на избалансираност во македонскиот
политички блок. Наместо планираната дебата со партиите од македонскиот политички блок, ТВ
Алсат - М им го отстапи просторот на аналитичарите, кои дискутираа затоа зошто некои од
партиите ги одбегнуваат телевизиските соочувања. На тема Избори, Алсат - М емитуваше уште
две дебатни емисии, едната реализирана со новинари, а втората со експерти, аналитичари.
Платено политичко рекламирање: Емитувани се вкупно 13 часа 51 минута и 29 секунди
платено политичко рекламирање. За ДУИ 8 часа 27 минути и 40 секунди, за Коалицијата
предводена од СДСМ 1 час 42 минути и 56 секунди, за Нова демократија 1 час 39 минути и 44
секунди, за НДП 39 минути и 56 секунди, за Нухи Алиу од НДП 39 минути и 35 секунди, за Артан
Груби од ДУИ 22 минути и 49 секунди и за ДУА 18 минути и 49 секунди.

ТВ Алб
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Кампањата во вестите на ТА Алб

Вести: Во вестите на ТВ Алб прилозите посветени на следење на изборната кампања
сочинуваат 5 часа и 37 минути. Има драстична неизбалансираност во известувањето за
активностите на партиите на Албанците во Македонија: за ДУИ е одвоено 1 час 10 минути и 17
секунди (31 минута и 4 секунди директни обраќања), додека за ДПА речиси двојно повеќе 2 часа
2 минути и 32 секунди (53 минути за директно обраќање). За двете големи коалиции телевизијата
отстапи рамномерно време - коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ 49 минути и 4 секунди (7
минути и 28 секунди за директно обраќање), за Коалицијата предводена од СДСМ 50 минути 48
секунди (4 минути и 16 секунди директни обраќања). Медиумот известувал и за други
организатори на кампања, но со помали минутажи: за Обединети за Македонија 3 минути 38
секунди (1 минута и 58 секунди директно обраќање), ВМРО-НП 4 минути и 46 секунди (2 минути и
12 секунди директни обраќања) ЛДП 39 секунди (30 секунди директно обраќање), за НДП 12
минути 44 секунди, за Нова демократија 16 минути и 29 секунди, за ДУА една минута и 12
секунди, за ПДП 4 минути и 54 секунди (една минута и 54 секунди за директно обраќање). За
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редовните активности на власта се зборува во прилози, кои траат вкупно 15 минути и 49 секунди,
а за активности на власта во функција на изборна кампања - 6 минути и две секунди.
Интервју: ТВ Алб емитуваше само едно интервју за време на кампањата. Интервјуто беше со
Мендух Тачи, лидерот на ДПА, а со него разговараа новинари од ТВ А1 и ТВ Коха од Тетово, од
весникот „Коха“ и аналитичарот Џелал Незири. Интервјуто траеше 2 часа и 9 минути, а се
разговараше за изборната платформа на ДПА.
Дебатни емисии: ТВ АЛБ планирала 7 дебатни емисии, во најголем дел дуели (4) меѓу двете
големи партии на Албанците во Македонија, ДУИ и ДПА. Но, во ниту еден од четирите обиди
телевизијата не успеала во намерата на иста маса да седнат претставници на ДУИ и на ДПА.
Партијата на Ахмети, според изјавите на водителите, иако била уредно известувана, не се
појавувала на планираните дуели, па така тие се претворале во интервјуа со претставниците од
ДПА. Еден дуел беше реализиран со претставници од ПДП и од ДУА, иако од страна на
телевизијата било замислено да се емитува поширока дебата меѓу двете споменати партии и
Нова демократија и НДП. Последниве две партии не се одзвале на поканата на медиумот. Уште
две емисии планирани како дебати се претвориле во интервјуа со претставници на ДПА, бидејќи
партиите (ДУИ, НД и НДП) ги игнорирале поканите на телевизијата. Простор за учество на партии
од македонскиот политички блок, кои иако имаат еднаков број листи со кандидати за пратеници
како и партиите од албанскиот политички блок, на ТВ АЛБ не е отстапен. Споменатите, сега во
суштина 6 интервјуа со ДПА и еден дуел меѓу ПДП и ДУА, се репризирани вкупно 12 пати.
Информативна програма: На 2 јуни актуелно-информативната емисија „Спектар“ се фокусира
врз политичките активности на албанските партии и на општествениот статус на Албанците во
Скопје и општо во Република Македонија. Темата е реализирана како новинарски осврт и трае 30
минути (репризирана е на 3 јуни).
Платено политичко рекламирање: На оваа телевизија се емитуваше платено политичко
рекламирање за ДПА со времетраење од 13 часа 19 минути и 49 секунди.

ТВ Алфа
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Кампањата во вестите на Алфа ТВ

Вести: Во вестите на телевизија Алфа за следење на изборната кампања е одвоено 4 часа 56
минути и 25 секунди. Според квантитативните показатели, ТВ Алфа известува избалансирано за
двете големи коалиции: за Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е одвоено 1:30:30  (директни обраќања
33 минути и 7 секунди), додека за онаа на СДСМ 1:48:09 (директни обраќања 51 минута и 27
секунди). Минутажата за другите партии, особено за партиите од албанскиот политички блок е
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помала: Обединети за Македонија 26 минути и 28 секунди (директни обраќања 18 минути и 25
секунди), ВМРО-НП 11 минути и 26 секунди (директни обраќања 8 минути и 8 секунди), СДУ 48
секунди (директни обраќања 31 секунда), ДУИ 11 минути и 54 секунди (директни обраќања 9
минути и 11 секунди), ЛДП 12 минути и 22 секунди (директни обраќања 9 минути и 34 секунди),
ПОДЕМ 46 секунди (директни обраќања 31 секунда), ДПА 6 минути и 38 секунди (директни
обраќања 5 минути и 25 секунди), Нова демократија 6 минути и 12 секунди (директни обраќања 4
минути и 37 секунди), Демократска десница 5 минути и 35 секунди (директни обраќања 3 минути
и 47 секунди), НДП 5 минути и 53 секунди (директни обраќања 4 минути и 29 секунди),
Достоинство 9 минути и 19 секунди (директни обраќања 5 минути и 57 секунди).
За редовните активности се издвоени 47 минути и 46 секунди, додека за оние во функција на
кампањата 1 час 18 минути и 51 секунда. Претставниците на  централната власт имаат директни
обраќања со времетраење 23 минути и 14 секунди.
Обележје на прилозите за проектите на Владата и за нејзините активности во функција на
кампања е негативната рамка. Негативната конотација е специфика и на известувањето за
активностите на ВМРО-ДПМНЕ, при што акцентот е ставен на ветувањата во нивната програма.
Дебатни емисии: ТВ Алфа емитуваше најмногу дебатни емисии од сите телевизиски
програмски сервиси на државно ниво, терестријални и сателитски, вкупно 18. Најголем дел од
дебатите (14) беа реализирани со претставници на политичките партии или коалиции што
учествуваа во изборниот процес. Соочувања на разни теми имаа организаторите на изборна
кампања што имаа најмалку 4 листи со кандидати за пратеници во исто толку изборни единици.
Исклучок се ПОДЕМ и СДПМ, кои иако имаа по шест кандидатски листи, воопшто не беа
поканети нивни претставници во реализираните дебати. Медиумот, според најавите на
водителите на дебатите, покани за учество во 14 емисии редовно упатувал до ВМРО-ДПМНЕ, но
тие не ги прифаќале. Затоа, пак, Коалицијата предводена од СДСМ ги прифатила сите покани и
учествувала во сите дебати организирани со политички претставници. Следува ДУИ, којашто
добила 12 покани, а учествувала во 10 емисии, потоа ЛДП со 11 учества, ВМРО-НП со 7 покани и
6 учества, Достоинство и Нова демократија со по 6 учества, ДПА, која 3 пати се одзвала на
поканите, а 2 пати не учествувала, СДУ, НДП и Обединети за Македонија со по две учества и
Демократската десница, која добила една покана и ја искористила. Секоја од 14 дебатни емисии
е репризирана еднаш. ТВ Алфа дополнително емитуваше уште 4 дебатни емисии, од кои три со
новинари од повеќе медиуми и една со универзитетски професори – аналитичари. Три од нив
беа и репризирани.
Информативна програма: Во рамките на актуелно-информативниот жанр ги бележиме:
„Маркет 168“, „Вин-Вин“ и „Европа сега“. Сите три емисии, секоја за својот домен на општествен
интерес, на изборниот процес му пристапиле со критички опсервации, главно, на независни
експерти и на професионалци непосредно засегнати од политичките понуди во изборната
кампања. Така, при економската анализа на политичките ветувања, „Маркет 168“ ги соочува
ставовите на релевантни претставници на трите стопански комори од Република Македонија;
„Вин-Вин“ преку ставовите на неколкумина македонски новинари-аналитичари ја опсервира
политичката кампања и нејзината поврзаност со тековите во јавната сфера на интерес, а
магазинот „Европа сега“ ги посочува актуелните проблеми околу визната либерализација.
На 27 мај е емитувана актуелно-информативната емисија „Карпошвизија“, која е целосно
посветена на активностите на локалната власт во Општина Карпош, чиј градоначалник е Стевче
Јакимовски, кандидат за пратеник на Коалицијата предводена од СДСМ.
Платено политичко рекламирање: Емитувани се вкупно 8 часа 58 минути и 49 секунди
платено политичко рекламирање, од кои 4 часа 4 минути и 20 секунди за Коалицијата на СДСМ, 1
час 25 минути и 12 секунди за ВМРО - Народна партија, 2 часа 33 минути и 4 секунди за
Обединети за Македонија, 29 минути и 51 секунда за ЛДП, 14 минути и 43 секунди за
Демократска десница, 10 минути и 3 секунди за ППД и 1 минута и 36 секунди за СДУ.

ТВ 24 вести
Вести: За медиумско покривање на изборната кампања, ТВ 24 вести издвоила вкупно 3 часа и 26
минути, при што известувањето за активностите на организаторите е релативно избланасирано –
медиумот вложил напор да ги покрие активностите на што поголем број учесници во изборите
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при што некои од помалите партии имаат добиено повеќе време отколку другите партии со ист
број листи на кандидати, а кампањата на партиите на Албанците во Македонија е следена со мал
интензитет. Времето е распределено на следниов начин: за Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е
одвоено 1 час 1 минута и 5 секунди (директни обраќања 23 минути и 10 секунди), за Коалицијата
предводена од  СДСМ 53 минути и 48 секунди (директни обраќања 23 минути и 18 секунди), за
Достоинство 6 минути и 54 секунди (директни обраќања 3 минути и 34 секунди), за Обединети за
Македонија 12 минути и 41 секунда (директни обраќања 5 минути и 6 секунди), за ВМРО-НП 4
минути и 40 секунди (директни 1 минута и 4 секунди), за СДУ 16 минути и 8 секунди (директни 7
минути и 6 секунди), за ДУИ 4 минути и 58 секунди (директни 2 минути и 11 секунди), ЛДП 17
минути и 6 секунди (директни обраќања 7 минути и 41 секунди), ДПА 2 минути и 12 секунди
(директни обраќања 43 секунди), Нова демократија 3 минути и 11 секунди, Демократска десница
17 минути и 48 секунди (директни обраќања 7 минути и 45 секунди), Европска партија на
Македонија 5 минути и 11 секунди (директни обраќања 3 минути и 5 секунди).

1:01:05

0:53:48

0:06:54

0:12:41

0:04:40

0:16:08

0:04:58

0:17:06

0:02:12

0:03:11

0:17:48

0:05:11

Коалиција ВМРО ДПМНЕ

Коалиција СДСМ

Политичка партија Достоинство

Обединети за Македонија

ВМРО НП

СДУ

ДУИ

ЛДП

ДПА

Нова демократија

Демократска десница

Европска партија на Македонија

Кампањата во вестите на ТВ Вести 24

Медиумот имаше ист критички став кон сите организатори на изборна кампања.
За активностите на власта се одвоени вкупно 1 час 31 минута и 13 секунди, од кои за редовни
активности  1 час 1 минута и 15 секунди, а нешто помалку време за активностите во функција на
кампањата - 29 минути и 58 секунди. Од ова време, на директни обраќања за Владата и за
министрите отпаѓа 16 минути и 50 секунди.
Интервју: ТВ 24 Вести емитуваше повеќе интервјуа во кои тема беа изборите. На самиот
почеток од кампањата емитуваше интервју со Субхи Јакупи, заменик-претседател на ДИК.
Интервјуто беше репризирано уште двапати. За тоа како политичарите го градат имиџот,
разговараше со комуникологот Петар Арсовски. Ова интервју беше репризирано четири пати. За
тоа што нè очекува на 5 јуни, на последниот ден од кампањата, медиумот разговараше со проф.
Билјана Ванковска. Интервјуто беше репризирано уште еднаш истиот ден. Со кандидати во
изборниот процес беа реализирани само две интервјуа – едно со претставник од опозициска
партија, друго со претставник од партија што е во Коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Првото интервју
беше со Ивица Боцевски од ЛДП, а второто со Павле Трајанов од Демократски сојуз. Двете
интервјуа беа репризирани уште двапати.
Дебатни емисии: Медиумот емитуваше 5 соочувања – дуели, во кои, главно, меѓусебно
ставовите ги сопоставија претставници на помалите опозициски партии од македонскиот
политички блок (ВМРО-НП и Достоинство, Демократска десница и ЛП (дел од Коалицијата на
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СДСМ), ДОМ и НСДП (првата дел од Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, а втората на Коалицијата
СДСМ), ПОДЕМ и СДУ, Достоинство и ОМ). На дуел телевизијата поканила претставници и на
две партии од албанскиот политички кампус, Нова демократија и НДП. Од НДП го откажале
присуството и бил реализиран разговор само со претставникот на Нова демократија. Во
соочувањата не учествуваа партиите на власт (ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ) и поголемите опозициски
партии (СДСМ и ДПА). Наведените дуели се репризирани вкупно 16 пати.
Информативна програма: Гласањето на дијаспората, рекапитулација на медиумската
кампања за изборите и третманот на етничките заедници во програмите на политичките
партии – тоа се трите теми што ги обработи информативната редакција во редовната емисија
„24 тема“, од 30 мај до 3 јуни, со неколкукратни репризи во различни периоди од програмската
шема. Како гости-аналитичари се појавија, главно, независни политички аналитичари во чиј
домен влегува и анализата на јавното мислење, додека ставот на политичарите кои се
појавуваат и како кандидати во изборниот процес, во овој медиумски облик доби третман или на
архивска граѓа или на актуелна снимка искористена како илустрација на новинарскиот коментар.
Платено политичко рекламирање: Телевизијата емитуваше платено политичко рекламирање
за 4 субјекти со вкупно времетраење од 5 часа 9 минути и 25 секунди. Коалицијата на СДСМ се
рекламирала 4 часа 18 минути и 50 секунди, Демокра тската десница 18 минути и 38 секунди,
ППД 31 минута и 10 секунди и СДУ 47 секунди.

ТВ АБ Канал

1:43:16
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0:00:53

0:04:01

0:04:29
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0:05:29

0:01:55
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Коалиција ВМРО ДПМНЕ

Коалиција СДСМ

Политичка партија Достоинство

Обединети за Македонија

ВМРО НП

СДУ

ДУИ

ЛДП

ДПА

Нова демократија

Демократска десница

Кампањата во вестите на ТВ АБ Канал

Вести: Поради тоа што следењето на изборните активности е концентрирано на двете големи
коалиции, известувањето во вестите на ТВ АБ канал е неизбалансирано: за Коалицијата на
ВМРО-ДПМНЕ е одвоено 01:43:16 (директни обраќања 40 минути и 7 секунди), за Коалицијата
предводена од СДСМ 01:12:40  (директни 24 минути и 58 секунди). За другите организатори на
изборна кампања е одвоено многу малку време: за Обединети за Македонија 4 минути и 1
секунда, за ВМРО-НП 4 минути и 29 секунди (директни обраќања 1 минута и 18 секунди), за СДУ
2 минути и 18 секунди (директни обраќања 1 минута и 9 секунди), за ДУИ 1 минута и 43 секунди
(директни обраќања 1 минута и 12 секунди), ЛДП 5 минути и 29 секунди (директни обраќања 1
минута и 46 секунди), ДПА 1 минута и 55 секунди (директни обраќања 1 минута и 8 секунди),
Нова демократија 1 минута и 26 секунди (директни обраќања 31 секунда), Демократска десница 2
минути (директни обраќања 1 минута и 20 секунди), Достоинство 53 секунди.
За активностите на извршната власт е одвоено вкупно 2 часа 23 минути и 54 секунди, од кои за
редовни активности - 01:01:02, а малку повеќе време за активностите во функција на кампањата -
1 час 22 минути и 52 секунди. Од ова време, на директни обраќања отпаѓа 24 минути и 23
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секунди. Вкупното време на прилозите за следење на кампањата во вестите на АБ Канал е 3
часа и 20 минути.
ТВ АБ Канал емитуваше повеќе интервјуа во рамките на вестите. Најголем дел од емитуваните
интервјуа се со претставници од институциите на власт во Република Македонија. Реализирани
се следниве интервјуа: со Гордана Јанкулоска, министер за внатрешни работи и кандидат на
ВМРО-ДПМНЕ (20 минути) – интервјуто е репризирано петпати; со Михајло Маневски, министер
за правда (30 минути); со Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на РМ во претходниот
состав и кандидат на ВМРО-ДПМНЕ (24 минути) – интервјуто е репризирано уште двапати; и со
Никола Тодоров, министер за образование и кандидат на ВМРО-ДПМНЕ (26 минути) - интервјуто
е репризирано уште еднаш. Медиумот реализираше и четири интервјуа со претставници на
политички партии: со Бојо Андревски, претседател на Партијата на правдата (25 минути) –
репризирано уште двапати; со Ермира Мехмети-Деваја од ДУИ (18 минути) – репризирано уште
двапати; со Лазар Еленовски од СДУ (17 минути) – репризирано уште еднаш и со Влатко Ѓорчев
од ВМРО-ДПМНЕ (11 минути и 40 секунди) – без реприза во периодот на кампањата. На тема
поврзана со изборите е реализирано и интервју со Ѓорѓи Сламков, декан на Правниот факултет
на Европски универзитет. Интервјуто е репризирано уште еднаш..
Информативна програма: Во врска со изборната кампања се евидентирани куси новинарски
прилози – вести или извештаи, врамени во изданието на „Магазин“ од 21 мај, 22 мај, 28 мај и 29
мај (реприза од 28).
Други забелешки: Во емисијата „Дајте ни крилја“, премиерно емитувана на 16 мај (и
репризирана на 17, на 21 и на 22 мај) посветена на лица со посебни потреби, беше емитуван и
прилог за придонесот во оваа смисла на Ивица Коневски, градоначалник на Општина Аеродром.
Промоцијата на музичкиот спот „Предавници и јунаци“ на Соња Тарчуловска е емитувана во
рамките на забавно-музичката емисија „Клуб ин“ на 20 мај (репризно во вечерниот термин на
истиот датум, а потоа и на 21 јуни). Последователно, во истата емисија спотот се емитуваше и на
22, 23, 25, 28 и 31 мај, и на 1 и на 3 јуни 2011 година.
Платено политичко рекламирање: 2 часа 38 минути и 58 секунди за Коалицијата на ВМРО-
ДПМНЕ и 56 секунди за СДУ.

ТВ Сител 3
Вести: На оваа телевизија се анализирани две изданија вести, кои се реприза од вести
емитувани на Сител во текот на претпладнето, односно тие не се опфатени со анализата на
Сител. Прилозите за кампањата претставуваат 56 минути од овие вести што е недоволно време
за да се извлечат методолошки оправдани генерализации за избалансираноста на
известувањето во двенеделниот период.
Други забелешки: Од 21 мај до 3 јуни во различни периоди од дневната програмска шема е
емитуван музичкиот спот „Предавници и јунаци“ на Соња Тарчуловска, имплицитно насочен
против Љубе Бошкоски, кандидат за пратеник и претседател на Обединети за Македонија.

ТВ Канал 5 плус
Вести: На оваа телевизија се емитуваше едно попладневно издание на вести и прилозите за
активностите на политичките субјекти емитувани во текот на кампањата е премал (1 час и 45
минути) за да се извлечат генерализации што би биле методолошки оправдани.
Интервју: Медиумот не го испочитува принципот на избалансираност во интервјуата. Во
периодот на изборната кампања на ТВ Канал 5 плус беа емитувани по неколку репризи од трите
изданија на емисијата „Миленко Неделковски шоу“, премиерно емитувани на ТВ Канал 5.
Емисијата со новинарот Драган Павловиќ-Латас, со вкупно времетраење од 1 час, беше
репризирана четири пати. Емисијата со премиерот на РМ и претседател на ВМРО-ДПМНЕ,
Никола Груевски, со вкупно времетраење од 1 час и 33 минути, беше репризирана трипати.
Емисијата со генералот Горан Стојков и Ивица Боцевски од ЛДП, со вкупно времетраење од 1
час и 14 минути, беше репризирана седум пати.
Други забелешки: Од 28 јуни до 3 јуни, во повеќе наврати беше емитуван музичкиот спот
„Предавници и јунаци“ на Соња Тарчуловска.
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ТВ А2
Информативна програма: Три репризи на изданијата од „Фармер“ се емитувани на ТВ А2.
Други забелешки: На 25, 26, 30 и на 31 мај, а потоа и на 1 и на 2 јуни се емитувани куси најави
за актуелно-информативната емисија „Фармер“, кои ги промовираат политичките ставови на
Ленче Николовска и на Зоран Заев, кандидати за пратеници на Коалицијата предводена од
СДСМ.

ТВ Сонце
Вести: На оваа телевизија се анализирани две попладневни изданија на вести, но обемот на
прилозите за активностите на учесниците во изборниот процес е премал за да се извлечат
генерализации (1 час и 56 минути) поради што извлекувањето оцени за избалансираност во
известувањето би било методолошки неоправдано.
Интервју: За време на изборната кампања ТВ Сонце емитуваше само две интервјуа. Првото со
Стојанче Ангелов од Достоинство, со вкупно времетраење од 10 минути и 20 секунди,
репризирано уште шестпати. Второто со Јанко Бачев од Народно движење за Македонија, која е
во Коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, со вкупно времетраење од 17 минути и 50 секунди, репризирано
уште двапати.
Други забелешки: На 3 јуни, ден пред почетокот на изборниот молк, во седум различни периоди
кога се емитувани блокови македонска популарна музика, вметнат е и кајрон со повик на Ѓорѓија
Џорџ Атанасовски, претседател на „Македонска алијанса“, да се гласа за Коалицијата на ВМРО-
ДПМНЕ.
Платено политичко рекламирање: 2 часа 13 минути и 50 секунди за Коалицијата на ВМРО-
ДПМНЕ и 55 минути и 58 секунди за Македонска алијанса.

Наша ТВ
Интервјуа: Наша ТВ драстично не го испочитува принципот на избалансираност во интервјуата.
Емитуваше вкупно 17 интервјуа во рамките на емисиите Јади бурек и Политико, од кои повеќе
од половина (10) интервјуа беа реализирани со претставници на Коалицијата предводена од
ВМРО-ДПМНЕ: Никола Груевски, Гордана Јанкулоска, Влатко Ѓорчев, Никола Тодоров, Антонио
Милошоски, Иван Стоиљковиќ, Лилјана Поповска, Павле Трајанов, Страшо Ангеловски и Јанко
Бачев. Интервјуата со наведените претставници на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ биле
репризирани вкупно уште 31 пат. Од политичките претставници, интервјуа беа реализирани уште
со Крсто Блажевски од СДУ, Ристо Гуштеров од Достоинство, Горан Стојков од здружението
„Достоинство“ и со Владо Бучковски од Коалицијата предводена од СДСМ и репризирани вкупно
9 пати. Интервјуа се реализирани и со Владимир Божиновски од Институтот за политички
истражувања, Мирка Велиновска, новинарка, Дарко Јаневски, новинар и Соња Тарчуловска.
Платено политичко рекламирање: вкупно 6 часа и 50 минути за Коалицијата на ВМРО-
ДПМНЕ.

РА Канал 77
Вести: Радио Канал 77 за покривање на изборната кампања одвои вкупно 2 часа и 25 минути.
Известувањето е избалансирано: за двете коалиции е издвоено речиси подеднакво време - за
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е одвоено 23 минути и 37 секунди (директни обраќања 9 минути и
18 секунди), а за Коалицијата предводена од СДСМ  25 минути и 46 секунди  (директни обраќања
10 минути и 10 секунди). За Обединети за Македонија 12 минути и 19 секунди (директни
обраќања 4 минути и 44 секунди), за ВМРО-НП 12 минути и 30 секунди (директни обраќања 4
минути и 44 секунди), за СДУ 5 минути и 43 секунди (директни обраќања 1 минута и 13 секунди),
ДУИ 11 минути и 32 секунди (директни 1 минута и 36 секунди), ЛДП 14 минути и 33 секунди
(директни обраќања 5 минути и 2 секунди) ПОДЕМ 5 минути и 51 секунда (директни обраќања 3
минути и 35 секунди), ДПА 8 минути и 4 секунди (директни обраќања 2 минути и 7 секунди), Нова
демократија 5 минути и 40 секунди (директни обраќања 15 секунди), Демократска десница 2
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минути и 42 секунди, НДП 6 минути и 1 секунда (директни обраќања 1 минута и 37 секунди),
Достоинство 9 минути и 21 секунда (директни обраќања 3 минути и 51 секунда).
За редовните активности на извршната власт се издвоени 11 минути и 52 секунди, а за оние во
функција на кампањата се одвоени 13 минути и 27 секунди (директни обраќања 7 минути и 43
секунди).
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ВМРО НП
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ПОДЕМ

ДПА

Нова демократија

Демократска десница

НДП

Кампањата во вестите на Радио Канал 77

Информативна програма: Две изданија на емисијата „Стадион“, од 21 и од 28 мај, секоја со
траење од 1 час и 45 минути, можат да се класифицираат како актуелно-информативна
програма. Опфатот на темите е мошне широк и разнороден, но главно е врзан за социјалната
ситуација како последица на спрегата економија - политика. Освен отворениот телефон за
мислењата на слушателите, новинарскиот осврт бара мотив или поткрепа и во изјави на
македонски политичари од различна политичка провениенција.
Платено политичко рекламирање: На Канал 77 се емитувани 2 часа 40 минути и 10 секунди
платено политичко рекламирање за Коалицијата предводена од СДСМ.

Радио Рос Метрополис
Интервју: Во периодот на кампањата на радио Рос Метрополис е регистрирано само едно
интервју и тоа со Влатко Ѓорчев од ВМРО-ДПМНЕ. Интервјуто траеше 17 минути и 45 секунди.
Платено политичко рекламирање: Радиото емитуваше вкупно 2 часа 11 минути и 21 секунда
политичко рекламирање. Од нив 2 часа и 5 минути на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, 5 минути и
12 секунди на ЛДП, 41 секунда на СДУ и 28 секунди на Коалицијата на СДСМ.

Радио Антена 5
Платено политичко рекламирање:
Медиумот емитуваше само платено политичко рекламирање – вкупно 1 час и 49 минути: за
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ 1 час 46 минути и 4 секунди, а за Коалицијата
предводена од СДСМ 2 минути и 56 секунди.
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РЕГИОНАЛНИ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИИ

ТВ Амазон
Информативна програма: Од самиот почеток на кампањата се емитува емисијата „Инфо
прес“, која е пренос или снимка од конкретен настан, без каков било медиумски, односно
новинарски ангажман. Всушност, оваа програма служи да ги промовира активностите на власта
во функција на кампања: поставување камен-темелници на игралишта, катни гаражи, пуштање во
употреба на нови улици, претставување на актуелни градежни зафати и слично. Реализирана е и
една емисија за општината Ѓорче Петров, од нејзините далечни почетоци сè до нејзиниот
сегашен економски развој, забрзаната урбанизација и други активности на актуелниот
градоначалник.
Интервјуа: Вкупно 26, од кои 13 со претставници од Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ, а другите со
претставници од опозициските партии. Можност за претставување на изборната програма, но и
за критика на опозицијата, претставниците на Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ добија во емисијата
„Каде оди Македонија“. Во текот на изборната кампања во неа гостуваа Гордана Јанкулоска од
ВМРО-ДПМНЕ (репризирана двапати), Ванчо Костадиновски, директор на Централниот регистар
на РМ, Јанко Бачев од Народно движење за Македонија, Владанка Авировиќ од Социјалистичка
партија на Македонија, новинарот Миленко Неделковски, Александар Спасеноски од ВМРО-
ДПМНЕ, Благородна Дулиќ од ВМРО-ДПМНЕ, (репризирана еднаш) Трајко Вељаноски од ВМРО-
ДПМНЕ,  Жика Стојановски, градоначалник на Општина Илинден, Светлана Јакимовска од
ВМРО-ДПМНЕ, Владимир Голубовски од ВМРО-ДП, Бранко Синадиновски, еден од основачите
на ВМРО-ДПМНЕ и Страшо Ангелоски од ТМРО. Карактеристично за „Каде оди Македонија“ е
што водителот активно учествуваше во критикувањето на опозицијата.
Интервјуата со претставниците од опозициските партии беа реализирани како посебни емисии, и
тоа со: Слободан Илиевски од СДУ (означено како платена политичка програма), со Стојанче
Ангелов од Политичка партија Достоинство – ППД, Александар Даштевски и Маријан
Стевановски од Демократска десница, Чедо Николовски од СДУ (репризано еднаш), Љупчо
Балкоски од ВМРО-НП, Ана Павловска-Данева од СДСМ (репризирано еднаш), Ристо Пенов од
ЛДП и Владимир Кочоски од ПОДЕМ.
Платено политичко рекламирање: Вкупно 1 час 43 минути и 5 секунди, распоредени на
следниов начин: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ 01:24:17, ВМРО-НП – 00:02:39, СДУ – 00:04:09, СДСМ
– 00:02:37, ЛДП – 00:05:30, ППД – 00:03:15 и ПОДЕМ – 00:00:38.

БТР Телевизија
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0:53:50
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Нова демократија

Кампањата во вестите на ТВ БТР

На програмата на оваа телевизија, која емитува на ромски и на македонски јазик, изборите беа
присутни во вестите, интервјуата, информативната програма, дебатните емисии, а се емитуваше
и платено политичко рекламирање.
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Вести: Во дневноинформативните емисии кампањата е следена во текот на речиси 2 часа при
што времето е распоредено избалансирано. Во известувањето акцент е ставен на активностите
на партиите на Ромите во Македонија, кои беа составен дел на двете големи коалиции.
Кампањата на Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ била покривана со прилози што траат
42 минути и 5 секунди (1 минута и 21 секунда во директни обраќања), а онаа на Коалицијата
предводена од СДСМ 53 минути и 50 секунди (7 минути и 26 секунди во директни обраќања).
Известувано е и за активностите на неколку други организатори на изборна кампања, и тоа за
ВМРО-НП 1 минута и 4 секунди, за ДУИ 9 минути и 31 секунда (директни обраќања 1 минута и 11
секунди), за ЛДП 3 минути и 27 секунди, за ДПА 7 минути и 2 секунди, за Нова демократија 58
секунди. Известувано е за редовните активности на власта (23 минути 25 секунди), а малку за
нејзините активности во функција на кампања (4 минути и 19 секунди). Власта на централно и на
локално ниво имала можност за директно обраќање од 1 минута и 30 секунди.
Интервјуа: Во емисијата „Таргет“ се реализирани две интервјуа со претставници на Партијата
за целосна еманципација на Ромите – коалициски партнер на СДСМ. Обете се репризирани по
еднаш и се означени како платено политичко рекламирање. Едното е со претседателот на ПЦЕР,
Самка Ибраимовски, и со г. Ајдар Мамед, а другото со Елвис Фазлиоски и Култид Дуда, исто така
од ПЦЕР.
Дебати: Телевизијата реализира една дебатна емисија, иако се обидела да организира три,
сите во емисијата „Таргет“. Во дебатата гостуваат Зорица Апостолоска од НСДП и Благица
Секова од ДОМ, а другите две емисии се претвораат во интервјуа со Самка Ибраимовски, зашто
другите поканети гости одлучиле да не учествуваат. Во едниот случај тоа се Амди Бајрам од
Сојузот на Ромите, Неждет Мустафа од Обединетата партија за еманципација и Шабан Салиу од
Демократските сили на Ромите, чии партии Коалицираа со ВМРО-ДПМНЕ, а во другиот случај
Амди Бајрам. Секоја од емисиите имаа и по една реприза.
Посебни информативни емисии: Информативната емисија „Таргет“ во два наврата беше
посветена на текот и на очекувањата од изборите. Во првата ваква емисија беше спроведена
анкета меѓу граѓаните на Шуто Оризари, а во другата, освен со граѓаните, на теми поврзани со
изборите беше разговарано и со Ѓунер Исмаил, директор на Центарот за стратегија и
истражување „Форум“. Вторава емисија беше репризирана.
Платено политичко рекламирање: Во текот на целата кампања беа емитувани 5 часа 43
минути и 6 секунди платено политичко рекламирање, од кои 4 часа 12 минути и 4 секунди за
Коалицијата на СДСМ, а 1 час 31 минута и 2 секунди за Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ.

Телевизија ЕДО

Телевизискиот програмски сервис на бошњачки јазик изборите ги покриваше преку вести и
интервјуа и емитуваше платено политичко рекламирање.
Вести: За следење на активностите од кампањата во вестите ТВ ЕДО издвои 2 часа 51 минута и
25 секунди известувајќи избалансирано. Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ доби 1:12:18 (54 минути и
42 за секунди директно обраќање), Коалицијата на СДСМ – 1:06:18 (35 минути и 12 секунди),
Обединети за Македонија 2 минути и 47 секунди, ВМРО-НП 2 минути и 3 секунди,
Социјалдемократска унија 1 минута и 48 секунди (47 секунди за директно обраќање), ДУИ 10
минути и 3 секунди (18 секунди за директно обраќање), ЛДП 2 минути и 3 секунди, ДПА 7 минути
и 35 секунди (47 секунди за директно обраќање), Нова демократија 4 минути и 57 секунди.
Прилозите за редовните активности на власта сочинуваат 38 минути од времето во вестите, а за
активностите во функција на изборната кампања – 58 минути и 33 секунди (42 минути и 34
секунди за директно обраќање на премиерот, министрите и на претставниците на локалната
самоуправа).
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Кампањата во вестите на ТВ ЕДО

Интервјуа: Реализирано е едно интервју во кое Гордана Јанкулоска ја претставила програмата
на ВМРО-ДПМНЕ. Разговорот е репризиран истиот ден.
Платено политичко рекламирање: На оваа телевизија се емитуваше платено политичко
рекламирање на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ со времетраење од 1 час 38 минути и 53 секунди.

Ера Телевизија
На програмата на оваа телевизија активностите на учесниците во изборниот процес се
проследени во вести и интервјуа, а емитувано е и платено политичко рекламирање.
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Кампањата во вестите на ТВ ЕРА

Вести: Во дневноинформативните емисии кампањата е следена во вкупно 2 часа 35 минути и 39
секунди, при што времето меѓу партиите од албанскиот политички блок е распоредено
избалансирано. Најмногу време е одвоено за активностите на ДУИ се одвоени – 32 минути и 49
секунди, потоа следуваат Нова демократија – НД со 27 минути и 11 секунди, ДПА – 26 минути и
17 секунди, НДП – 24 минути и 31 секунда, НДУ со 6 минути и 22 секунди, ПДП со 3 минути и 5
секунди и ДУА со 44 секунди. Нешто помалку време добиле двете големи коалиции: на ВМРО-
ДПМНЕ – 18 минути и 16 секунди, а на СДСМ 15 минути и 55 секунди. За либералдемократите се
одвоени 29 секунди.
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Известувано е за редовните активности на власта (24 минути и 29 секунди), а речиси исто толку
време и за нејзините активности во функција на кампања (20 минути и 40 секунди). Власта на
централно и на локално ниво имала можност за директно обраќање од 4 минути и 40 секунди.
Интервјуа: Емитувани се вкупно 7 интервјуа: со Мендух Тачи од ДПА, Али Ахмети од ДУИ, Руфи
Османи од НДП, Имер Селмани од НД, Бардул Мамути и Џезаир Шаќири од ДУА и Исни Шаќири
од НДУ.
Платено политичко рекламирање: Емитувани се вкупно 36 минути и 20 секунди платено
политичко рекламирање, од кои 34 минути и 48 секунди за ДУИ – Демократска унија за
интеграции и 1 минута и 32 секунди за НДП – Национална демократска преродба.

ТВ Крт
Платено политичко рекламирање: Времетраењето на платеното политичко рекламирање на
оваа телевизија е 1 час 44 минути и 15 секунди, распоредено на следниов начин: за ЛДП –
либерално-демократската партија 00:15:31, за ВМРО-НП – ВМРО Народна партија 00:23:46, за
СДСМ 00:37:49, за СДУ – Социјалдемократска унија 00:23:07 и за ВМРО-ДПМНЕ – 00:04:02.

МТМ Телевизија
Овој програмски сервис не известуваше за изборната кампања и емитуваше платено политичко
рекламирање. Поради карактеристиката на нивните „Урбани вести“, кои редовно ја следат
работата на локалната самоуправа, дневно – информативните емисии известуваа и за редовните
активностите на власта (околу 44 минути) и за активностите на власта во функција на изборната
кампања (околу 1 час и 52 минути).
Платено политичко рекламирање: ТВ МТМ емитуваше 1 час 34 минути и 45 секунди платено
политичко рекламирање за Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ.

Телевизија Скајнет
Оваа телевизија не ја следеше изборната кампања, а изборите како тема се појавија во неколку
интервјуа, во информативна програма и во програми што не се поврзани со изброите. Емитуваше
мал обем платено политичко рекламирање.
Интервјуа: Емисијата „Резе“, осмислена и остварена како разговор еден на еден, е програмата
во чии рамки се емитувани сите интервјуа. Павле Трајанов, лидер на Демократски сојуз, еден од
коалициските партии на ВМРО-ДПМНЕ, е единствениот кандидат со кого е разговарано.
Различни аспекти од изборите се јавуваат и како дел од интервјуата со Сашо Клековски, извршен
директор на МЦМС, и стилистката Васка Леонтиќ. Секоја од емисиите има и по една реприза.
Посебни информативни програми: Едно од изданијата на емисијата „Паричник“ за тема го
има финансирањето на политичките партии за време на изборна кампања. Соговорници се
професор Зоран Шапуриќ и Фидан Даскалов од „Транспаренси интернешанел“. Репризирано
еднаш.
Програми што не се поврзани со избори: Во осум изданија на емисијата „До пладне“ се
емитувани прилози за различни аспекти од изборите (за активности на ДИК и на другите органи
задолжени за организирање и спроведување на изборите, за резултати од истражувања на
јавното мислење, активности на партии и слично).
Платено политичко рекламирање: Во последните два дена Скајнет емитуваше 5 минути и 55
секунди платено политичко рекламирање за Социјалдемократската унија.

Телевизија Шутел
Телевизијата, со програмски сервис на ромски и на македонски јазик, емитуваше неколку облици
на изборно медиумско претставување: вести, интервјуа, информативна програма, бесплатно
претставување и платено политичко рекламирање.
Вести: Телевизијата ги емитуваше вестите нередовно и поради тоа е методолошки
неоправдано да се извлекуваат какви било заклучоци за известувањето.
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Интервјуа: Емитувано е едно интервју со Гордана Јанкулоска во функција на министерка за
внатрешни работи, кое е посветено на прашањето за визната либерализација.
Бесплатно политичко претставување: На 27 мај ТВ Шутел емитуваше десетминутно
бесплатно претставување на Гордана Јанкулоска од Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ.
Посебни информативни програми: Во емисијата „Ромска хроника“ е разговарано со Илир
Ајдини од НВО „Цивил“, како и со Сефер Јаше и Севѓул Авдула за програмата на Обединета
партија за еманципација, која е во Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Емисијата е репризирана
еднаш.
Платено политичко рекламирање: Сето политичко рекламирање во траење од 1 час 11
минути и 31 секунда беше на Коалицијата предводено од ВМРО-ДПМНЕ.

РА Арачина
Платено политичко рекламирање: Вкупно 26 минути и 1 секунда за три субјекти: за НД -
Нова демократија 18 минути и 54 секунди, за ДУА – Демократска унија на Албанците 2 минути и
31 секунда, за ДПА – Демократска партија на Албанците 4 минути и 36 секунди.

РА Бубамара
Платено политичко рекламирање: Вкупно 1 час 12 минути и 50 секунди, од кои 56 минути и 52
секунди за Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ и 15 минути и 58 секунди за СДУ.

Радио Роса АБ
Платено политичко рекламирање: Во текот на тринеделната кампања, на Радио Роса АБ се
емитуваше само политичко рекламирање за Коалицијата преводена од ВМРО-ДПМНЕ, кое
траеше 1 час 29 минути и 12 секунди.

РА Скај
Платено политичко рекламирање: Емитувано е платено политичко рекламирање за два
субјекта: Коалиција ВМРО-ДПМНЕ – 17 минути и 32 секунди и ВМРО-НП – 9 минути и 9 секунди.

РА Студент ФМ - Скопје
Програми неповрзани со изборите: Емитувани се три емисии насловени како „Едукатива“,
„Алтернативни медиуми“ и „Разбуди се со Студент ФМ“. Во „Едукатива“ се пласирани
информации за отворање на градската читалница во Градскиот трговски центар во Скопје, за
ликовна изложба организирана од Министерството за култура, врачувањето на признанието
инженерски прстен на најдобрите студенти – настани на кои присуствуваат претставници на
извршната власт, односно претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов.
„Алтернативни медиуми“ за тема го има користењето на интернетот и на социјалните мрежи од
страна на политичарите. „Разбуди се со Студент ФМ“ е посветена на кампањата за борба против
рак на дојка „Напред розово“, настан на кој учествувале и министерот за здравство, Бујар
Османи, и  министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска.

РА 90,3ФМ
Програми неповрзани со изборите: Во емисијата „Топ лајф“ гостувала министерката за
внатрешни работи, Гордана Јанкулоска, на тема нејзиниот приватен живот и кариера.
Платено политичко рекламирање: Само една политичка партија откупила време за платено
политичко рекламирање – ВМРО-ДПМНЕ 1 час 1 минута и 10 секунди.
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ЛОКАЛНИ РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИИ

Берово

РАДИО Скај Берово
Платено политичко рекламирање: Предизвикало релативно еднаков интерес кај
спротивставените политички опции зашто од вкупно – 2 часа и 51 минута, на оваа фреквенција
својата изборна кампања ја воделе: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 30 минути; Коалицијата на
СДСМ – 48 минути; ОМ – 36 минути; ПОДЕМ – 36 минути; Достоинство – 21 минута.

ТВ ТОП ТВ
Платено политичко рекламирање: Сосем солиден удел во политичкиот маркетинг на овие
парламентарни избори, ако се има предвид дека се работи за нов медиум – емитувани се вкупно
– 4 часа 25 минути, при што е забележителна доминантната медиумска инвестиција на
Коалицијата на СДСМ – 4 часа и 8 минути наспроти онаа на ЛДП од 17 минути.

Битола

Радио 106
Платено политичко рекламирање: Минорни – 5 минути, евидентирани речиси пред самиот
крај од изборната кампања: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 2 минути; Коалицијата на СДСМ – 2
минути; Достоинство – 1 минута.

Радио АКТУЕЛ
Интервју: Интервјуата со Горан Невеновски, шеф на изборниот штаб на ВМРО-НП, направено на
16 мај (репризирано на 17 мај и на 1 јуни), и со Антонио Милошоски (ВМРО-ДПМНЕ), министер за
надворешни на Република Македонија, направено на 31 мај, се двата единствени новинарски
прилога за текот на целата изборна кампања.
Платено политичко рекламирање: Солиден маркетиншки учинок од вкупно – 4 часа 51
минута. Како медиумски адут, популарноста на радиото меѓу битолчани ја искористиле, пред сè:
Коалицијата на СДСМ – 2 часа и 39 минути, потоа ВМРО-НП – 1 час 12 минути, но и Коалицијата
на ВМРО-ДПМНЕ – 54 минути и Достоинство – 6 минути.

Радио Делфин
Платено политичко рекламирање: Вкупно – 5 минути за ВМРО НП.

Радио Б-97
Интервјуа: На 31 мај Радиото емитуваше интервју со Антонио Милошоски, министер за
надворешни работи и кандидат на ВМРО-ДПМНЕ за пратеник, меѓутоа, интервјуто го обележи
како – платена политичка програма, со што, практично, го релативизираше сопствениот
новинарски обид за – продлабочен разговор ослободен од протоколарните стеги на – „нарачани
прашања“. На 1 и на 3 јуни гостин во студиото е Горан Невеновски, претседател на изборниот
штаб на ВМРО-НП, со кој освен за предизборната понуда, било разговарано и за
внатрепартиските превирања пред самиот ден на гласањето.
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Информативна програма: Секојдневно, во рамките на утринската програма, изборниот процес
и воопшто политичкиот живот во државата биле предмет на анализа на новинарот Менде
Младеновски. Времетраењето на емисијата варира, но не надминува ефективен реален час.
Дебата: Еден од ретките медиуми кај кој се појавува овој облик на медиумско соочување во
рамките на изборната кампања. Уште поспецифично е тоа што дебатата (датирана на 20 мај, со
траење од еден и пол час) не била организирана меѓу високи претставници на двете македонски
спротивставени коалиции, туку помеѓу членови на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ.
Платено политичко рекламирање: Рамноправно, вкупното време од – 4 часа 7 минути
поделено е меѓу: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 2 часа и 1 минута и Коалицијата на СДСМ – 2
часа и 3 минути. Емитувани се и неколку куси спотови на Достоинство – 3 минути.

ТВ Тера
Вести: Етаблиран како еден од водечките медиум во регионот на Битола, ТВ Тера
професионално му пристапи на изборниот процес во поглед на рамномерниот распоред на
медиумското време за активностите на двете македонски коалиции, на власта – предводена од
ВМРО-ДПМНЕ и на опозицијата – СДСМ: од вкупно - 5 часа и 9 минути, емитувани биле – 1 час
и 13 минути прилози за Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ и 1 час прилози за Коалицијата на СДСМ.
Занимливо е дека за (повеќе од) получасовна присутност во централниот Дневник на овој
локален медиум се избориле и ЛДП – 44 минути и ПОДЕМ – 30 минути. Новинарските обиди,
активноста на локалната власт да се сведат само во доменот на нејзините надлежности, односно
да не бидат толкувани како партиски изборен ангажман, резултирале со вкупна минутажа од – 43
минути.
Интервјуа: Принципот на медиумска рамнотежа меѓу власта и опозицијата бил земен за основа
и при соочување со партиските челници преку куси интервјуа, контекстуално врамени во
централниот ТВ-дневник. За новинарите на ТВ Тера биле занимливи предизборните
размислувања на: Тодор Петров (Светски македонски конгрес), Радмила Шекеринска (СДСМ),
Антонио Милошоски (ВМРО-ДПМНЕ), Андреј Жерновски (ЛДП), Јани Макрадули (СДСМ), Живко
Јанкуловски (ПОДЕМ) и Иво Ивановски (ВМРО-ДПМНЕ). За да се искористи влијанието на овој
аналитички жанр, сите интервјуа се поместени во четирите последни дена од кампањата.
Платено политичко рекламирање: Вкупно – 2 часа 40 минути: Коалицијата на ВМРО-
ДПМНЕ – 1 час и 29 минути; Коалицијата на СДСМ – 48 минути; Достоинство – 5 минути; ПОДЕМ
– 9 минути; ЛДП – 10 минути.

ТВ Орбис
Вести: Ако се има предвид дека покрај централниот ТВ-дневник, во рамките на овој жанр е
класифицирана и емисијата со наслов „Локални дијагонали“, затоа што е информативен колаж од
актуелни вести и извештаи за активностите на локалната власт во Битола и во околните села, а
тие новинарски медиумски облици се искористени за прилози што (не)посредно имале врска со
тринеделното предизборие, тогаш навистина изгледа импозантно вкупното информативно време
од - 11 часа 30 минути за елементарните медиумски известувања во врска со изборниот процес,
оти прикажаното ги надминува информативните минутажи дури и на националните медиуми. Во
оваа „збирна“ смисла, апсолутно доминантно е времето посветено на предизборните активности
на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 4 часа и 38 минути наспроти само 18 минути за Коалицијата
на СДСМ, која со оглед на политичкиот габарит, според медиумскиот третман, заостанува дури и
зад т.н. мали партии: ЛДП – 56 минути; ПОДЕМ – 42 минути и Достоинство – 22 минути. ТВ Орбис
голем дел од своите прилози за изборниот процес ги обмисли и како коментари на
информативната редакција, а не е мал и бројот прилози со кои се презентира и предизборното
расположение на битолчани - 2 часа и 20 минути. Локалната самоуправа била застапена со
вкупно – 1 час и 10 минути.
Интервју: Од 27 мај до 2 јуни, во склоп на вестите гостувале: Горан Невеновски (ВМРО-НП),
Живко Јанкуловски (ПОДЕМ), Антонио Милошоски, министер за надворешни работи (ВМРО-
ДПМНЕ); Лидија Кузмановска (ВМРО-ДПМНЕ); Михајло Џолонга (ВМРО-ДПМНЕ); Сашо Гилевски
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и Ристо Гуштеров (Достоинство) и Иво Ивановски, министер за информатичко општество и
администрација.
Платено политичко рекламирање: Збирот, евидентиран според методолошки фокус од 16 мај
до 3 јуни, изнесува: 2 часа и 43 минути. Доминира времето на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 2
часа и 9 минути. Останатото време е откупено од: Достоинство – 5 минути; ПОДЕМ – 14 минути;
ЛДП – 10 минути и ВМРО-НП – 5 минути.

Валандово

Радио Валандово
Емитувано е само платено политичко рекламирање, со вкупно траење од - 29 минути:
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 26 минути; ЛДП – 3 минути.

ТВ ВТВ
Платено политичко рекламирање: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 28 минути.

Велес

Радио Мерак 5 ФМ
Радиото пројавило исклучиво интерес за вести поврзани со изборната кампања, а во
тринеделниот изборен процес ангажманот резултирал со информации во вкупен обем од – 1 час
25 минути. Емитуваните агенциски вести или непосредниот новинарски ангажман бил
најфреквентен при активностите на: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ - 17 минути; Коалицијата на
СДСМ – 13 минути и на ЛДП – 14 минути.

Радио Голди
Вести: Споредбено, на ниво на спротивставени Коалиции, вкупното време за вести од - 1 час 48
минути е релативно рамноправно поделено меѓу Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ - 36 минути и
Коалицијата на СДСМ – 26 минути. Од коалициската сенка на оваа и не толку значителна
минутажа во рамките на тринеделниот предизборен карван, излегува само ЛДП – 12 минути.
Бесплатно политичко претставување: На самиот почеток од изборниот процес,
информативната редакција уредно најавила дека преку овој медиумски облик ќе бидат
претставени сите кандидати за пратеници од Изборната единица 3, меѓутоа, до крајот на
изборната трка освен  Стевчо Јакимовски, кандидатот на СДСМ, не била претставена понудата
на ниту еден друг кандидат.
Платено политичко рекламирање: Емитувани биле – 5 часа и 3 минути, а таа изборна
медиумска реклама целосно е закупена од Коалицијата на СДСМ.

ТВ Канал 21
Вести: Велешката локална телевизија го проследила изборниот процес со вкупно - 1 час и 50
минути. Организираноста на предизборните активности – прес-конференции, митинзи, средби со
граѓани и слично – обемот на мрежата политички активисти, практично, го ориентира
информативниот пристап, главно, кон изборната промоција на двете македонски коалиции:
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ - 34 минути и Коалицијата на СДСМ – 22 минути. Од т.н. мали
политички партии парира само ЛДП со 14 минути.
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Интервјуа: Освен интервјуата кои се директно насочени кон испраќање отворени политички
пораки кон потенцијалното гласачко тело, а реализирани се со најагилните партиски репрезенти:
Влатко Ѓорчев (ВМРО-ДПМНЕ), Стевче Јакимовски и Марјанчо Николов (СДСМ) и Бранко
Јаневски (СДПМ), две интервјуа посредно се врзани за аспектите на можните политички опции:
на 30 мај генералот Горан Стојков прави осврт за правата на бранителите, нивната
ресоцијализација и облиците на нивното здружување, како и за подготвеноста на МВР за
спречување изборни инциденти, а на 31 мај, за потенцијалите на македонскиот аграр зборува
Љупчо Димов, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Платено политичко рекламирање: Во етаблираноста на ТВ Канал 21 на локално ниво и
користа да бидат презентирани политички ставови преку нејзиниот екран вложиле: Коалицијата
на ВМРО-ДПМНЕ – 1 час и 36 минути; Коалицијата на СДСМ – 40 минути; ОМ – 8 минути и
ПОДЕМ – 4 минути. Вкупно – 2 часа и 28 минути.

Радио ЦЕ ДЕ
Интервјуа: На 31 мај, на тема – можностите на политичките партии вон коалициското
здружување, реализирано е интервју со Благој Индов, кандидат за пратеник од ЛДП.
Платено политичко рекламирање: Вкупно се емитувани – 4 часа, распоредени на следниов
начин: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 2 часа и 6 минути; Коалицијата на СДСМ – 1 час и 47
минути; ОМ – 7 минути.

ТВ Здравкин
Вести: Релативно опстоен информативен интерес за изборниот процес ако се има предвид и
континуитетот во кој за едно мониторирано издание на ТВ-дневникот биле емитувани, главно,
вести и интервјуа за активностите на политичките субјекти. Вкупно – 2 часа и 21 минута.
Претежнал интересот за изборната кампања на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ - 49 минути во
однос на кампањата на Коалицијата на СДСМ, која е новинарски покриена со – 26 минути.
Приклучок до овој политички ривалитет фаќаат и - ЛДП со 17 минути вести и ОМ со 10 минути.
Интервјуа: Инвестициите во земјоделската политика, анализа на сегашната поставеност на
структурата на македонската администрација и нејзината (не)компатибилност со европските
очекувања, потенцијалот на македонската културна традиција, но, пред сè – презентацијата на
главните адути при политичкото соочување во рамките на предвремените избори, тоа биле
основните теми за кои ТВ Здравкин има реализирано дури 20 интервјуа, од 19 мај до 3 јуни. Како
репрезенти на владиното, но и на опозициското стојалиште, мониторингот ги бележи: Перица
Ивановски, заменик-министер за земјоделство; Иво Ивановски, министер за информатичко
општество и администрација; Влатко Ѓорчев (ВМРО-ДПМНЕ); генералот Горан Стојков, со кого е
зборувано за реорганизација на Армијата и за политичката артикулација на ставовите на
македонските бранители; Влатко Чинговски, директор на ЕЛЕМ; Страшо Ангеловски, претседател
на ТМРО-ВЕП; Александар Бичиклиски, ВМРО-ДПМНЕ; Стевчо Јакимовски (СДСМ); Илчо
Захариевски, директор на Бирото за лекови; Сашо Дуковски, директор на Државниот инспекторат
за градежништво и урбанизам; Бранко Јаневски, претседател на СДПМ; вицепремиерот Васко
Наумовски, Марјанчо Николов – СДСМ; Ванчо Шехтански - ТМОРО; Благоја Индов - ЛДП;
министерот за правда Михајло Маневски; Јован Андоновски, државен секретар за европски
прашања во Владата на РМ; министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска; Стојан
Маролов и Бојана Димовска - ПОДЕМ.
Платено политичко рекламирање: Од вкупно - 2 часа и 59 минути, владејачката Коалиција
на ВМРО-ДПМНЕ откупила – 1 час и 52 минути; Коалицијата на СДСМ – 54 минути. Во
останатата ситна минутажа, презентирани се изборните спотови на: ОМ – 3 минути; ПОДЕМ – 4
минути; ЛДП – 6 минути.
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Дебар

ТВ Дибра
Без информативен или друг вид предизборен новинарски ангажман, телевизијата се решила да
отстапи можност за комерцијална политичка промоција, па платеното политичко
рекламирање од вкупно – 2 часа и 18 минути им е продадено на ДУИ – 1 час и 21 минута;
Коалицијата на СДСМ – 7 минути; НДП – 40 минути и на ДУА – 10 минути.

Делчево

Радио Зора
Неколку политички субјекти закупија простор за емитување платена политичка програма на
овој медиум: ВМРО-НП - 18 минути, Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ - 10 минути, Коалицијата на
СДСМ - 6 минути. Во збирот на оваа медиумска минутажа од вкупно – 48 минути, влегуваат и
предизборните спотови на ЛДП – 6 минути и на ОМ – 8 минути.

ТВ Д1
Вести: Вкупно во медиумскиот период избран за анализа се издвоени - 1 час и 39 минути, што
покажува, пред сè, трансмисиски новинарски пристап (вести и класични извештаи) кон изборната
кампања. Двоцифрена минутажа во централниот програмски период за вестите добиле:
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ - 29 минути; Коалицијата на СДСМ – 14 минути и локалната
самоуправа – 24 минути.
Интервјуа: За да го избегне шаблонот на споменатиот трансмисиски третман на актуелното
политичко прашање – Изборите 2011 година, во рамките на вестите од 21 часот ТВ Д1
реализирало и неколку интервјуа: со Влатко Поповски, директор на Агенцијата за вработување
на Република Македонија; со вицепремиерот Владимир Пешевски; со Стевчо Јакимовски,
кандидат на СДСМ за пратеник во Третата изборна единица. На 23 мај мониторингот бележи и
посебно интервју со времетраење од 25 минути, во кое соговорник е Марјан Додовски, лидер на
ВМРО-НП.
Платено политичко рекламирање: Најмногу време откупила Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ –
1 час и 4 минути, а тоа, заедно со политичкиот маркетинг на Коалицијата на СДСМ – 25 минути и
на ВМРО-НП – 22 минути, вкупно прави - 1 час и 51 минута.

Гевгелија

ТВ Нова – Гевгелија
Вести: Целината од 57 минути за вести од изборната кампања е сосем ирелевантна за каков
било аналитички коментар. Но, и во тоа медиумско време редакцијата најмногу се задржала на
активностите на локалната самоуправа, протолкувани во функција на изборната кампања.
Бесплатно политичко претставување: Тоа што обликот на овој вид медиумско
претставување не е ограничен како медиумска реализација, телевизијата под ваков наслов
искористила да емитува снимка од митинг на ЛДП во Гевгелија, на која предизборно биле
претставени Нано Ружин, Ана Карајанова и Јован Манасиевски.
Интервјуа: Реализирани се вкупно шест интервјуа, при што само нивото на соговорниците во
партиската хиерархија покажува обид за презентирање разнолика политичка понуда. На пример,
на 2 јуни, значи непосредно пред изборниот молк, во различна саатница од програмската шема
се сопоставени ставовите на Зоран Заев (СДСМ) и на Васко Наумовски (ВМРО-ДПМНЕ).
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Главните теми во предизборната партиска полемика, на пример: легализацијата на дивоградбите
и европеизирање на стандардите за македонската администрација, телевизијата решила да ги
отвори со Мирјана Секуловска, заменик-министерка за информатичко општество и
администрација, и со Сашо Дуковски, директор на Државниот инспекторат за градежништво и
урбанизам. Другите две интервјуа за соговорници ги имаат челниците на ВМРО-ДПМНЕ - Миле
Јанакиески и Панде Лазаревски.
Платено политичко рекламирање: Збирот од 3 часа и 4 минути го сочинуваат спотовите и
снимките од митинзи на: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 2 часа 22 минути; Коалицијата на
СДСМ – 28 минути и на ЛДП – 14 минути.

Радио Тајм
Малиот обем платено политичко рекламирање од вкупно 26 минути е составен од
аудиоспотови на: Коалицијата на СДСМ – 11 минути; Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 10 минути;
ВМРО-НП – 3 минути; ЛДП – 2 минути.

Гостивар

Радио Комета
Платено политичко рекламирање, вкупно 1 час и 55 минути, целосно за Коалицијата на
ВМРО-ДПМНЕ.

ТВ Дуе
Вести: Камерите и репортерите, главно, биле присутни на прес-конференциите и на настаните
организирани од партиите на албанскиот политички блок, иако не со еднаков интерес. Во вкупно
1 час 28 минути предизборни прилози во централното издание на вестите, главни политички
актери биле: НДП – 22 минути, ДУИ – 15 минути, ДПА – 14 минути и НД – 13 минути. И во овој
сооднос, кој од гледна точка на обемот на изборниот процес, нема некое големо значење, речиси
е незабележлива медиумската присутност на ПДП – 3 минути и на ДУА – 2 минути. Занимливо е
дека на информативните маргини се и активностите на двата македонски политички блока:
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ - 3 минути и Коалицијата на СДСМ – 3 минути.
Платено политичко рекламирање: Вкупната минутажа од 8 часа 7 минути е откупена од
НДП.

Кавадарци

Радио Кавадарци
Платено политичко рекламирање: Вкупно – 1 час 59 минути целосно за Коалицијата на
ВМРО-ДПМНЕ.

Радио Галакси – 2002
Незначителни седум минути платено политичко рекламирање: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ
– 3 минути и ВМРО-НП – 4 минути.
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ТВ Тиквешија
Вести: Во методолошки издвоениот централен ТВ-дневник се евидентирани вкупно 5 часа
новинарски прилози во врска со изборниот процес во Кавадарци и во регионот. Забележително
најголема минутажа ѝ е посветена на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 1 час и 51 минута, особено
ако се сопостави со онаа за директниот политички соперник - Коалицијата на СДСМ – 24 минути.
Занимливо е дека обемно внимание им е посветено и на активностите на Владата на РМ – 1 час,
на локална самоуправа – 44 минути и на органите на државната управа – 25 минути, особено ако
се има предвид дека аналитички беше мошне сложено, на ниво на изборниот процес на државно
ниво, да се одвои партискиот ангажман од државниот/локалниот политички ангажман.
Интервјуа: На 18 мај гостин во вестите на ТВ Тиквешија бил Ванчо Каргов, директор на
Царинската управа, а на 31 мај, во истиот термин гостувал Развигор Кабранов, претседател на
ДОМ. Вон жанровските граници на разговорот реализиран во рамките на ТВ-дневникот, на 1 јуни
е реализирано 40-минутно интервју со Нано Ружин, еден од челниците на ЛДП.
Во функционалниот облик на изборното медиумско претставување обмислен како - Програма
што не е поврзана со изборите – емитуван е разговор со Весна Пемова, кандидатка на
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, а е претставена неформално, повеќе од граѓански
(професионален) и од интимен (семеен) аспект.
Платено политичко рекламирање: ТВ Тиквешија емитувала вкупно – 2 часа и 27 минути
политички маркетинг, а мониторингот покажува дека интерес за нејзиното медиумско влијание
врз гласачите пројавила само Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, која целосно го откупила ова време
од програмската шема.

ТВ КТВ 41
Вести: Аналитичката (класификациска) дилема – дали активностите на актуелната политичка
власт на државно и на локално ниво (не) претставува предизборен партиски ангажман, белег е и
на централното издание на оваа телевизија, во кое за тринеделен мониторинг се евидентирани
вкупно - 5 часа и 31 минута прилози што се однесуваат на целината на изборниот процес.
Оттаму, речиси еднаков е информативниот третман на промотивниот ангажман на Коалицијата
на ВМРО-ДПМНЕ - 1 час и 49 минути и на активностите на локална самоуправа – 1 час и 25
минути. Опозициската изборна понуда, главно, е фокусирана врз Коалицијата на СДСМ – 1 час,
оти како контраст за да се покаже новинарскиот третман на т.н. мали политички партии, може да
се спомене времето отстапено за активностите на ОМ – 18 минути.
Интервјуа: Од девет интервјуа, направени во континуитет од 18 мај до 1 јуни, и тоа сите во
рамки на централниот ТВ-дневник, четири биле со претставници на актуелната Влада и
истакнати партиски функционери на ВМРО-ДПМНЕ: Миле Јанакиески, Елизабета Канческа-
Милевска, Васко Наумовски, Панде Лазаревски, Ванчо Апостолов и Александар Панов,
градоначалник на Кавадарци. Од опозициската опција биле застапени Живко Јанкуловски,
претседател на ПОДЕМ, и Ристо Гуштеров од политичката партија Достоинство. На 19 мај
гостувал Сашо Дуковски, директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.
Платено политичко рекламирање: Од вкупно 59 минути, Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ
искористила 35 минути за платена политичка промоција; Коалицијата на СДСМ – 17 минути;
Достоинство – 6 минути; ОМ – 1 минута.

Кичево

Радио Александар Македонски
Мониторингот бележи исклучително голем обем патено политичко рекламирање: Вкупно 7
часа и 10 минути. Доминантно, политичката реклама на радиото е закупена од Коалицијата на
СДСМ – 5 часа и 4 минути, а останатото го откупиле - Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 1 час 43
минути; ОМ – 7 минути и Достоинство – 16 минути.
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ТВ Гура
На ТВ Гура бележиме исклучиво платено политичко рекламирање со вкупно времетраење од
– 1 час и 6 минути, целосно составено од снимки од јавни настапи / митинзи и од спотови на
ДУИ.

Радио Акорд
Платеното политичко рекламирање од вкупно 1 час и 52 минути, распоредено е вака:
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 1 минута; Коалицијата на СДСМ – 19 минути; ОМ – 37 минути;
ВМРО-НП – 49 минути; ЛДП – 7 минути.

ТВ Боем
Новиот политички субјект – Достоинство, кој политички ги артикулира ставовите на здружението
на т.н. македонски бранители, откупил – 1 час и 13 минути од вкупно – 1 час 41 минута платено
политичко рекламирање емитувано на ТВ Боем. За другата рекламна минутажа се одлучиле
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 26 минути и Коалицијата на СДСМ – 2 минути.

Кочани

Радио Кочани ФМ
Вкупното време од само - 38 минути, сведочи за сосем незабележлив новинарски ангажман во
врска со изборниот процес ако се има предвид дека тој беше проектиран на цели три недели.
Неможен е каков било коментар во врска со информативниот новинарски ангажман во оваа
смисла, освен да се покаже дека предизборните активности биле следени на ниво на флеш-
вести, а и од таа минорна минутажа се издвојува времето, главно, поделено меѓу двете
опонентски македонски коалиции: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 7 минути; Коалицијата на
СДСМ – 8 минути.

Радио Ла Коста
Интервјуа: На 26 мај е емитувано единственото, четириесетминутно интервју со Влатко Ѓорчев,
кандидатот на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Разговорот, главно, се водел во врска со
сумарните резултати на партискиот ангажман во регионот на Виница.
Платено политичко рекламирање: Вкупно – 5 минути: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ - 3
минути; Коалицијата на СДСМ – 2 минути.

Радио Роса АБ
Емитувано е само платено политичко рекламирање од вкупно 1 час и 29 минути, целосно
откупено од Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ.

ТВ Кочани ЛД
Вести: Предизборните активности во Кочани и во регионот, информативната редакција ги
проследила со вести и со извештаи во времетраење од 1 час и 56 минути, вкупно за едно
анализирано, централно издание на телевизискиот дневник. Главен удел во овој облик на
информативната минутажа имаат: Коалиција на ВМРО-ДПМНЕ – 34 минути; Коалиција на СДСМ
– 21 минута и ВМРО-НП – 11 минути.
Интервјуа: Од 21 до 27 мај, во студиото на ТВ Кочани ЛД гостувале:  Славчо Трпчевски,
директор на Катастарот за недвижнини (со седиште во Скопје); Владимир Ѓорчев (ВМРО-
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ДПМНЕ); Маја Паранџиева-Змејкова, директорка на ФЗОМ, и Ванчо Костадиновски, директор на
Централниот регистар на Република Македонија.
Платено политичко рекламирање: Безмалку сите – 55 минути за нарачател ја имале -
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ (51 минута), а ситна минутажа откупиле и ВМРО-НП – 3 минути и
ПОДЕМ – 1 минута.

ТВ Канал 8
Вести: Позициите на двете македонски политички коалиции со спротивставена политичка
стратегија се застапени сосем рамноправно според распределбата на информативната
минутажа со вкупен обем од 3 часа и 46 минути: за Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 44 минути, а
за Коалицијата на СДСМ – 43 минути. Приклучок фаќаат информациите за активностите на
локалната самоуправа, видени низ визурата на предизборна промоција – 45 минути, а потоа и
ВМРО-НП со 28 минути, ОМ - 18 минути и ЛДП – 14 минути.
Интервјуа: Четиридневниот распоред на политичките интервјуа во функција на изборната
кампања бил направен на следниов начин: 18 мај – Радмила Шекеринска и М. Андов (СДСМ); 21
мај – Љубе Бошковски, Кире Манев и Мирче Натков (ОМ); 23 мај – Јован Манасиевски (ЛДП) и на
24 мај – Горан Стојков (Достоинство).
Платено политичко рекламирање: Од вкупно 1 час и 8 минути, во политичкиот маркетинг
преку оваа телевизија најмногу вложила Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ - 58 минути, а потоа -
ВМРО-НП – 6 минути и Коалицијата на СДСМ – 4 минути.

Крива Паланка

РА ЕКО Проект
Платено политичко рекламирање: Вкупно прибележани 55 минути, откупени од: Коалицијата
на ВМРО-ДПМНЕ - 45 минути и по 5 минути за Коалицијата на СДСМ и за ЛДП.

ТВ Златен канал
Платено политичко рекламирање: Целокупното време за политички маркетинг од вкупно
евидентирани 1 час 18 минути откупено е од Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ.

Куманово

Радио Браво
Со минорни 8 минути вести од цел изборен процес, без каков било друг медиумски облик за
покривање на изборната кампања.

ТВ Нова - Куманово
Вести: Во рамките на едно анализирано издание на основниот информативен жанр,
телевизијата го покри изборниот процес во вкупно времетраење од – 6 часа и 13 минути.
Гледано споредбено, времето отстапено за двете коалиции на македонските политички партии е
поделено речиси рамноправно: за Коалицијата на  ВМРО-ДПМНЕ – 1 час 46 минути, а за
Коалицијата на СДСМ – 1 час и 25 минути. Позначајна минутажа добиле и предизборните
активности на ЛДП – 50 минути, на ВМРО-НП - 41 минута и на Демократска десница - 39 минути.
Интервјуа: Ангажманот на информативната редакција преку овој аналитички жанр да ги
презентира политичките понуди пред гласачите започнува непосредно по официјалниот почеток
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на изборната кампања – 17 мај и завршува непосредно пред првиот ден за изборниот молк – 3
јуни. Медиумската понуда се држи до плуралитетот на политичките опции, а се реализирани
вкупно 9 интервјуа, и тоа во рамките на емисијата - „Разговор со повод“: Љупчо Балковски
(ВМРО-НП), Гордана Јанкулоска (ВМРО-ДПМНЕ), Благоја Марковски (Достоинство), Александар
Даштевски и Маријан Стефановски (Демократска десница), Ристо Пенов (ЛДП), Трајко
Велјановски (ВМРО-ДПМНЕ), Радмила Шекеринска (СДСМ) и Слободан Близнаковски (ВМРО
НП).
Платено политичко рекламирање: Во анализираниот период се евидентирани вкупно - 3 часа
и 22 минути. Откупеното медиумско време по политички опции е распоредено на следниов
начин: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 1 час 24 минути; Коалицијата на СДСМ – 1 час и 3
минути; ВМРО-НП – 38 минути; ЛДП – 13 минути; Демократска десница – 3 минути; ПОДЕМ – 1
минута.

ТВ Хана
Вести: Податокот дека дневното (анализирано) издание на вестите вкупно опфаќа – 2 часа и 10
минути прилози стриктно врзани за изборната кампања, сопоставен на медиумските можности
од целиот тринеделен период од изборната кампања, покажува дека телевизијата не се
задлабочила во процесите на политичката агитација. Увидот во овие бројки покажува предност
во освртот кон активностите на ДУИ – 36 минути, а потоа последователно: НДП – 22 минути; НД –
16 минути; ДПА – 14 минути; Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 10 минути и Коалицијата на СДСМ
– 9 минути. Останатата минутажа отпаѓа на известување било за активностите на локалната
самоуправа било за активностите на други субјекти посредно поврзани со изборниот процес.
Платено политичко рекламирање: Вкупно се евидентирани - 7 часа 26 минути, откупени
доминантно од ДУИ – 6 часа 51 минута, и другата минутажа од НД – 35 минути.

ТВ Феста
Вести: Мониторингот бележи незначителен информативен ангажман од вкупно – 1 час и 18
минути. Со двоцифрена минутажа биле застапени: ДПА – 14 минути; ДУИ – 12 минути;
Коалиција на СДСМ – 11 минути и НД – 10 минути, а до ова време се доближуваат и прилозите
за Коалиција на ВМРО-ДПМНЕ со 9 минути и НДП со 8 минути.
Платено политичко рекламирање: Вкупно се емитувани – 4 часа 41 минута и 15 секунди, а
се составени од предизборни спотови и од снимки од митинзи на: ДУИ – 3 часа 49 минути и 30
секунди; НДП – 45 минути и 30 секунди; ДПА – 4 минути и 45 секунди; НД – 1 минута и 30
секунди.

ТВ Далга КРТ
Вести: За минутажата од вкупно - 3 часа и 5 минути, само по квантитет може да се рече дека
овозможила континуитет во следењето на изборните активности оти споредбено на ниво на
медиумска репрезентација на двата спротивставени македонски коалициски блока, разликата е
драстично во полза на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, со 1 час и 50 минути, наспроти
незабележливите 4 минути за Коалицијата на СДСМ. Активностите на други субјекти (граѓански
иницијативи, новинарски анкети со анонимни граѓани по случаен избор, новинарски коментари и
слично) се застапени со 56 минути.
Интервјуа: Ориентацијата да ѝ се даде медиумска предност на Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ,
забележлива е и при реализацијата на интервјуата, започната на 22 мај со интервјуто на Гордана
Јанкулоска (ВМРО-ДПМНЕ, репризирано на 24 мај и на 3 јули), па одржува континуитет сè до 3
јули, а се емитувани предизборни разговори и со: Миле Јанакиески (ВМРО-ДПМНЕ, плус една
реприза;), Трајко Вељаноски (ВМРО-ДПМНЕ, плус една реприза;), а ставовите на коалицискиот
лидер - Никола Груевски се пренесени преку интервју преземено од емисијата „Јади бурек“ во
продукција на националната Наша ТВ. Преку овој новинарски облик, можност да ги презентираат
ставовите на опозицијата добиле Оливер Спасовски (СДСМ) и Слободан Илиевски (СДУ).
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Платено политичко рекламирање: Во анализираниот период вкупно се евидентирани – 2
часа 27 минути, а и во овој облик на претставување пред гласачкото тело доминира Коалицијата
на ВМРО-ДПМНЕ со откупени 2 часа и 22 минути, наспроти Коалицијата на СДСМ со само 5
минути.

Македонска Каменица

Радио Македонска Каменица
Емитувано е само платено политичко рекламирање со вкупно времетраење од 1 час 24
минути и 23 секунди, од кои најголем дел на ВМРО - Народна партија (1 час 11 минути и 23
секунди). Уште два политички субјекта имаат закупено време за платено политичко
презентирање, Либерално-демократската партија (8 минути) и Коалицијата предводена од СДСМ
(5 минути).

Неготино

Радио Продукција-ЛГН
Радиото емитуваше само мал обем платено политичко рекламирање, 19 минути, на
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ.

Охрид

ТВ М
Емитуваше три облици на изборно медиумско претставување: вести, интервјуа и платено
политичко рекламирање.
Вести: Следени се активностите што ги имале на локално ниво, пред сè, двете големи коалиции
– Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (50 минути и 30 секунди) и онаа на СДСМ (29
минути). Известувано е и за активностите на политичките партии што имале свои активности во
Петтата изборна единица каде што работи овој медиум: ВМРО-НП, ЛДП, ПОДЕМ, Политичка
партија Достоинство, СДУ и ДПА. Покрај за редовните активности на локалната власт и на
извршната власт, ТВМ отстапи простор и за активностите на локалната власт во функција на
изборната кампања.
Интервјуа: ТВ М емитуваше вкупно 5 интервјуа, по едно со носителите на листи за кандидати за
пратеници во Петтата изборна единица од двете големи коалиции, Јани Макрадули (Коалиција
предводена од СДСМ) и Антонио Милошоски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ), како и
три интервјуа со кандидатите за пратеници од Охрид од редовите на ЛДП (Дејан Блажевски),
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (Александар Николовски) и од Коалицијата
предводена од СДСМ, Митре Велјановски. Интервјуата со двајцата носители на листи од двете
коалиции беа репризирани.
Платено политичко рекламирање: Најголем обем платено политичко рекламирање има
закупено Коалицијата предводена од СДСМ (3 часа 29 минути и 6 секунди). Платена
презентација имаат и Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (1 час 32 минути и 39 секунди),
ПОДЕМ (9 минути и 5 секунди) и ЛДП (3 минути и 46 секунди).
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ТВ Морис
Изборната кампања ТВ Морис ја следеше во вестите и во интервјуата, а простор беше отстапен
и за платено политичко рекламирање.
Вести: Во рамките на анализираните вести, беа емитувани вкупно 1 час и 45 минути,
информации поврзани со изборните случувања, во најголем дел за активностите на политичките
субјекти вклучени во изборниот процес.
Интервјуа: Телевизијата реализираше едно интервју со министерот за транспорт и врски, Миле
Јанакиески. Дополнително, на програмата на ТВ Морис беше емитувано интервјуто со премиерот
Никола Груевски, премиерно реализирано во емисијата Јади бурек на Наша ТВ.
Платено политичко рекламирање: Три политички субјекти се обидоа преку платена
презентација да ги придобијат гласовите на гледачите: Коалицијата предводена од ВМРО-
ДПМНЕ (1 час 13 минути и 26 секунди), ВМРО - Народна партија (7 минути и 5 секунди) и
Коалицијата предводена од СДСМ (6 минути и 39 секунди).

НТВ
Како и другите две охридски телевизиски станици, и НТВ ја следеше кампањата известувајќи во
вестите, емитувајќи интервјуа со претставници на политичките партии и отстапувајќи простор за
платена политичка презентација.
Вести: Информациите во вестите што се однесуваат на изборниот процес се главно
концентрирани на известувањата од активностите на политичките коалиции и партии (1 час и 44
минути) и на известувањата од редовните активности на органите на власта (25 минути).
Поголем обем информации се емитувани за активностите на Коалицијата предводена од ВМРО-
ДПМНЕ (51 минута) за сметка на другите политички чинители кои имале свои активности во
Охридскиот регион: Коалицијата предводена од СДСМ (20 минути), ЛДП (12 минути), ВМРО
Народна партија (11 минути) итн. Известувано е и за редовните активности на владините
претставници (19 минути), кои во тој период го посетиле по разни основи Охрид.
Интервјуа: Емитувани се вкупно 7 интервјуа, главно, со кандидати за пратеници на Коалицијата
предводена од ВМРО-ДПМНЕ (Антонио Милошоски, Александар Николовски, Крсто Мукоски) и
владини претставници од редовите на ВМРО-ДПМНЕ (Миле Јанакиески, министер за транспорт и
врски и Васко Наумовски, вицепремиер за евроинтеграции). Разговор во студио е реализиран и
со Ванчо Костоски, кандидат за пратеник на ВМРО - Народна партија и со лидерот на
политичката партија Достоинство, Стојанче Ангелов. Последниве две интервјуа и разговорот
реализиран со Александар Николовски се репризирани.
Платено политичко рекламирање: Вкупното платено политичко претставување (32 минути и
30 секунди) го делат три политички субјекти: Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (26
минути и 30 секунди), Коалицијата предводена од СДСМ (5 минути) и незначително време ВМРО
Народна партија (1 минута).

Радио Лав
Емитувано е само платено политичко рекламирање (1 час и 6 минути), а простор закупиле
два политички субјекта: ВМРО - Народна партија (51 минута) и Коалицијата предводена од СДСМ
(15 минути).

Радио Охрид
Изборната кампања ја следеше информирајќи во вестите, а отстапи простор и за платено
политичко рекламирање.
Вести: Емитуван е мал обем информации, вкупно 1 час и 18 минути, за изборите од кои повеќе
од половина (45 минути) се однесуваат на активностите на организаторите на изборна кампања.
Известувано е кратко, радиски, пред сè, за активностите на двете коалиции и за дел од партиите
што имале свои ангажмани во овој крај (ЛДП и ВМРО - Народна партија).
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Платено политичко рекламирање: Отстапениот простор за платена презентација го
искористиле два учесника во изборниот процес: Коалицијата предводена од СДСМ (1 час 17
минути и 16 секунди) и ВМРО - Народна партија (16 минути и 30 секунди).

Супер Радио
На програмата на ова радио беа застапени, исто така, два облика на изборно медиумско
претставување: вести и платено политичко рекламирање.
Вести: Информациите што се однесуваат на изборната кампања се вкупно 1 час и 42 минути.
Речиси 1 час (59 минути) е простор отстапен за активностите на политичките субјекти,
доминантно за кампањите на коалициите на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ (37 минути распределени
речиси подеднакво), а преостанатото време го делат ЛДП (10 минути), ВМРО - Народна партија
(9 минути) и по еден прилог посветен на Политичката партија Достоинство и НДП.
Платено политичко реклсмирање: Коалицијата СДСМ е единствениот субјект што закупил
термини за платено политичко претставување со вкупно времетраење од 17 минути.

Пехчево

Радио Пехчево
Платено политичко рекламирање: Вкупно 6 организатори на изборна кампања го искористиле
етерот на ова локално радио за директно да се обратат до слушателите. Притоа, најголем обем
од вкупно емитуваното време за платено политичко презентирање (3 часа 24 минути и 9 секунди)
закупила Коалицијата предводена од СДСМ (1 час 19 минути и 10 секунди), а следуваат ВМРО -
Народна партија (50 минути и 35 секунди), Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (44 минути
и 33 секунди), Обединети за Македонија (13 минути и 11 секунди) и ПОДЕМ и ЛДП со по 8 минути
и 20 секунди.

Прилеп

ТВ Вижн-БМ
Овој телевизиски програмски сервис ја следеше изборната кампања низ следниве форми на
изборно медиумско презентирање: бесплатно претставување, вести, интервјуа и платено
политичко рекламирање.
Бесплатно претставување: Телевизија Вижн-БМ е една од ретките трговски радиодифузни
друштва што им отстапи простор за бесплатна презентација на кандидатите за пратеници.
Отворената можност на телевизијата ја искористиле сите политички субјекти што имале
кандидати за пратеници од Прилепскиот регион: Коалицијата предводена од СДСМ, Коалицијата
предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ПОДЕМ, Политичка партија Достоинство, ВМРО - Народна
партија, СДУ, ЛДП, Обединети за Македонија.
Вести: 2 часа и 47 минути е вкупниот обем информации што ги емитуваше ТВ Вижн во врска со
изборите. Интересен е фактот дека овој програмски сервис подеднакво време одвои известувајќи
за активностите на организаторите на изборна кампања и за активностите на органите на власт
во функција на изборна кампања, по 1 час и 2 минути. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ
е политичкиот субјект кој доби 2/3 од времето резервирано за активностите на организаторите на
изборна кампања. Телевизијата известуваше и за кампањата на Коалицијата предводена од
СДСМ (17 минути), а со по еден прилог во вестите беа застапени Обединети за Македонија,
ВМРО - Народна партија, ПОДЕМ и ЛДП. Во рамките на информациите што се однесуваат на
активностите на органите на власт во функција на изборна кампања, главен акцент е ставен на
промовирање на предизборните ангажмани на локалната самоуправа (49 минути), во одредени



65

случаи надополнети со активностите на тој план и на владините претставници (10 минути).
Медиумот известуваше и за редовните активности на органите на власта (18 минути), пред сè, за
оние на локалната власт.
Интервјуа: Реализирани се четири разговори во студиото на ТВ Вижн, од кои три со
претставници на власта и еден со претседателот на невладината организација „Агтис“. Гости во
студиото биле министерот за транспорт и врски, Миле Јанакиески, како претставник на
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, Ванчо Каргов, директор на Царинската управа и
Румен Стаменов, директор на Државниот инспекторат за земјоделство.
Платено политичко рекламирање: Простор за платено претставување пред гледачите
закупиле два организатора на изборна кампања, доминантно Коалицијата предводена од ВМРО-
ДПМНЕ (3 часа и 9 секунди) и незначително ПОДЕМ (1 минута и 24 секунди).

Радио Холидеј
Емитуваше два облика на изборно медиумско претставување: вести и платено политичко
рекламирање.
Вести: Следени се активностите само на три организатори на изборна кампања: двете големи
коалиции кои временски добиле речиси ист третман (Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ
– 24 минути и Коалицијата предводена од СДСМ – 23 минути) и еден прилог за ангажманот на
ВМРО - Народна партија (2 минути). И овој прилепски медиум значително време одвои за
активностите на органите на власт во функција на изборна кампања (35 минути), ако се има
предвид дека вкупното траење на анализираните прилози поврзани со избори е 1 час и 26
минути. Главно се следени засилените предизборни активности на локалната власт, чии први
претставници во исто време се и кандидати за пратеници на Коалицијата предводена од ВМРО-
ДПМНЕ.
Платено политичко рекламирање: Преку платен политички маркетинг до јавноста се
обратиле четири политички субјекти: Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (39 минути и 55
секунди), ВМРО - Народна партија (5 минути и 25 секунди), СДУ (5 минути и 21 секунда) и ЛДП (2
минути и 51 секунда).

Радио 5 Чоки
Вестите се единствениот информативен блок во кои е информирано за текот на изборниот
процес. Предвиден е и простор за платено политичко рекламирање.
Вести: Емитувани се информации со вкупно траење од 1 час и 13 минути, кои се однесуваат на
изборите. Радиото известувало двапати повеќе за активностите на Коалицијата предводена од
СДСМ (31 минута и 40 секунди) во однос на Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (14
минути). За активностите на помалите партии (Обединети за Македонија, ЛДП и ВМРО НП) биле
одвоени вкупно 5 минути и 20 секунди.
Платено политичко рекламирање: Простор закупиле двете коалиции, 1 час и 12 минути
Коалицијата предводена од СДСМ и 36 минути Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ.

Радио Мефф
Емитувано е само платено политичко рекламирање, 17 минути, на Коалицијата предводена
од ВМРО-ДПМНЕ.

Пробиштип

ТВ Протел
Емитуваше три облика на изборно медиумско претставување: вести, интервјуа и платено
политичко рекламирање.
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Вести: Мал обем информации поврзани со изборната кампања беа емитувани на единствената
пробиштипска телевизија (51 минута и 30 секунди). Повеќе од половина од тоа време (31 минута)
се информации за организаторите на изборна кампања коишто имале свои активности во
пробиштипско-злетовскиот крај.
Интервјуа: Реализирано е само едно интервју со носителот на листа со кандидати за пратеници
во Третата изборна единица од редовите на Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ,
Владимир Ѓорчев.
Платено политичко рекламирање: Простор за платена презентација закупила само
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, 1 час 31 минута и 39 секунди.

Радио Еко
Вестите и платеното политичко рекламирање се облиците на изборно медиумско претставување
застапени на програмата на оваа радиостаница.
Вести: Емитуван е мал обем информации поврзани со изборниот процес, вкупно 32 минути и 50
секунди, од кои 2/3 за активностите на организаторите на изборна кампања.
Платено политичко рекламирање: Интерес за политичка презентација на програмата на
Радио Еко пројавила само Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, која закупила рекламен
простор во траење од 22 минути и 12 секунди.

Радовиш

ТВ Кобра
Текот на кампањата овој медиум го следел известувајќи во дневно-информативните емисии и
емитувајќи интервјуа како посебни информативни емисии. Дополнително емитувал и облици на
директен пристап до публиката, бесплатно претставување и платено политичко рекламирање.
Вести: 3/4 од вкупното време одвоено за следење на активностите на организаторите на
изборна кампања (3 часа и 58 минути) се однесува на предизборните ангажмани на двете
коалиции. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ во централното издание на вестите на ТВ
Кобра добила нештомалку повеќе време од Коалицијата предводена од СДСМ, 1 час и 43 минути
наспроти 1 час и 14 минути. Следени биле активностите уште на 4 политички субјекти:
Обединети за Македонија (22 минути), Политичка партија Достоинство (17 минути), ЛДП (12
минути) и ВМРО - Народна партија (10 минути). Значителен обем од времето во вестите (47
минути) ТВ Кобра посветила следејќи ги и известувајќи за активностите на органите на власта во
функција на изборна кампања, пред сè, на локалната самоуправа (34 минути и 30 секунди), како и
за предизборните ангажмани во Радовишкиот регион на претставниците на Владата (12 минути и
30 секунди).
Интервјуа: Реализирани се пет разговори во студио со следниве носители на листи со
кандидати за пратеници: Ристо Гуштеров од Политичка партија Достоинство, Миле Јакимовски од
ВМРО - Народна партија, Нано Ружин од ЛДП, Горан Андевски од Обединети за Македонија и со
Миле Јанакиески, министер за транспорт и врски.
Бесплатно политичко претставување: Можност за бесплатно претставување им е дадена
на претставници од четири организатори на изборна кампања: ПОДЕМ, Обединети за
Македонија, Коалицијата предводена од СДСМ и Политичка партија Достоинство.
Платено политичко рекламирање: Програмата на ТВ Кобра била интересна за шест
политички партии да закупат простор за платено политичко рекламирање и на таков начин да се
обидат да ги придобијат гласовите на гледачите. Најголем обем платено политичко
претставување е емитувано на Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (3 часа 52 минути),
потоа на Коалицијата предводена од СДСМ (3 часа и 14 минути), Обединети за Македонија (46
минути и 30 секунди), ВМРО-НП (43 минути и 50 секунди), ЛДП (17 минути) и незначително на
Политичка партија Достоинство, 54 секунди.
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ТВ Еми
Три облици на изборно медиумско претставување, два со информативен предзнак, вести и
интервјуа и еден директен пристап до публиката, платено политичко рекламирање се застапени
на програмата на оваа радовишка телевизија.
Вести: Половина од времето одвоено за информации во вести во кои се следат изборите се
однесува на активностите на организаторите на изборна кампања (1 час и 41 минута), а голем
обем информации се посветени за известување од активностите на органите на власта во
функција на изборна кампања и за нивните редовни активности, вкупно 1 час 4 минути и 30
секунди. ТВ Еми доминантно известуваше за кампањата на Коалицијата предводена од ВМРО-
ДПМНЕ, отстапувајќи 1 час и 24 минути простор за известување од нејзините митинзи, собири,
средби, прес-конференции. Само уште два организатора на изборна кампања добија можност да
се запознаат гласачите со нивните предизборни активности, а тоа се Коалицијата предводена од
СДСМ (14 минути) и ЛДП (7 минути). Само за известување од активностите на органите на власта
во функција на избори ТВ Еми одвоила 55 минути, 41 минута посветени на засилените
предизборни ангажмани на локалната самоуправа и 14 минути на централната власт.
Интервјуа: Реализирани се три интервјуа, сите со претставници на Коалицијата предводена од
ВМРО-ДПМНЕ: Зоран Ставрески, Панде Лазаревски и Мане Јаковлевски.
Платено политичко рекламирање: Само два политички субјекта пројавиле интерес за
платено политичко рекламирање на програмата на ТВ Еми, Коалицијата предводена од ВМРО-
ДПМНЕ (1 час 44 минути и 20 секунди) и ЛДП (13 минути).

Свети Николе

ТВ Свет
Емитувано е само платено политичко рекламирање на два учесника во изборниот процес:
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (1 час 52 минути и 57 секунди) и ПОДЕМ (1 минута и
35 секунди).

Радио Свети Николе
Освен платено политичко рекламирање, не се емитувани други форми на изборно медиумско
претставување. Просторот за платен политички маркетинг го искористиле три политички субјекти:
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (17 минути и 10 секунди), Коалицијата предводена од
СДСМ (13 минути и 50 секунди) и Обединети за Македонија (4 минути и 20 секунди).

Радио Модеа
И овој медиум, како и претходните два од Свети Николе, емитуваше само платено политичко
рекламирање. Простор за платена самопромоција со вкупно времетраење од 48 минути и 30
секунди имаа закупено три организатори на изборна кампања: Коалицијата предводена од СДСМ
(40 минути и 28 секунди), Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (7 минути и 22 секунди) и
Нова либерална партија.

Струга

ТВ Спектра
Единствениот медиум од Струшкиот регион, кој покрај за платено политичко рекламирање,
отстапил простор и за уште еден облик на изборно медиумско претставување, вестите.
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Вести: Емитувани се безмалку 3 часа информации во вестите, кои се однесуваат на изборниот
процес. Најголем дел од тие информации (2 часа и 31 минута) се поврзани со активностите на
организаторите на изборна кампања. ТВ Спектра ги следи активностите на поголемиот дел од
субјектите што имаат свои листи со кандидати за пратеници во Петтата изборна единица:
Коалицијата предводена од СДСМ (31 минута и 44 секунди), ДУИ (24 минути и 31 секунда), НДП
(23 минути и 8 секунди), Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (21 минута и 16 секунди),
Нова демократија и ДПА (по 12 минути и 18 секунди), Обединети за Македонија (9 минути и 14
секунди) и ЛДП (8 минути и 8 секунди).
Платено политичко рекламирање: Интерес за платен директен пристап до гледачите
покажале 6 политички субјекти со вкупно времетраење од 4 часа. Најголем простор за платено
претставување закупила новоформираната партија на Руфи Османи, Национална демократска
преродба (1 час и 34 минути). Партијата за европска иднина, која беше во Коалиција со СДСМ,
закупила 1 час и 5 минути од програмата на ТВ Спектра за себепрезентирање, а според
времињата, следуваат: Нова демократија (35 минути), Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ
(23 минути), ДПА (20 минути) и Коалицијата предводена од СДСМ (3 минути).

ТВ Калтрина
Платеното политичко рекламирање е единствениот облик на изборно медиумско
претставување застапен на програмата на овој телевизиски програмски сервис. Интерес за
платена промоција пројавиле три политички учесници во изборниот процес: Национална
демократска преродба (1 час 36 минути и 3 секунди), ДУИ (47 минути и 20 секунди) и Коалицијата
предводена од СДСМ (3 минути и 38 секунди).

РА Рапи
Радиото емитувало само платено политичко рекламирање на еден организатор на изборна
кампања, Националната демократска преродба, со вкупно времетраење од 5 часа и 27 минути.

Струмица

ТВ Интел
Два облика на изборно медиумско претставување беа застапени на програмата на ТВ Интел,
еден со информативен предзнак, вестите, а беше емитувано и платено политичко рекламирање.
Вести: Вкупниот обем информации емитувани во вестите што се однесуваат на изборната
кампања изнесува 3 часа и 28 минути. 2/3 од тоа време отпаѓа на известувањата за активностите
на организаторите на изборната кампања (2 часа и 16 минути). Пред сè, следени се изборните
ангажмани на двете големи коалиции, кои временски добија речиси идентичен простор од
медиумот – за Коалицијата предводена од СДСМ се одвоени 59 минути, а за Коалицијата
предводена од ВМРО-ДПМНЕ 55 минути. Беа следени и активностите на ЛДП (13 минути),
ПОДЕМ (6 минути) и Обединети за Македонија (3 минути). Во рамките на вестите се емитувани 6
интервјуа: со Зоран Заев, градоначалник на Струмица и кандидат за пратеник од редовите на
Коалицијата предводена од СДСМ, Зоран Ставрески, потпретседател на Владата и кандидат за
пратеник од ВМРО-ДПМНЕ, Васко Наумовски, вицепремиер за евроинтеграции, Лилјана
Ивановска од ЛДП, Славе Гошев, кандидат за пратеник на Коалицијата предводена од ВМРО-
ДПМНЕ и Љупчо Ѓорѓиевски, директор на Агенцијата за катастар на недвижности на РМ.
ТВ Интел одвоила значителен простор (26 минути) информирајќи за активностите на органите на
власта во функција на изборна кампања. Повеќе ангажмани во таа насока имале претставниците
на централната власт, а ТВ Интел за тие извештаи одвоила вкупно 22 минути. Преостанатите 4
минути се однесуваат на предизборните активности на локалната самоуправа.
Платено политичко рекламирање: Простор за платено политичко презентирање закупиле 6
политички субјекти, со вкупно времетраење од 3 часа 25 минути и 50 секунди. 2/3 од тоа време
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закупила Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (2 часа 17 минути 10 секунди), па следуваат:
Коалицијата предводена од СДСМ (55 минути и 30 секунди), ВМРО - Народна партија (6 минути и
30 секунди), ЛДП (5 минути и 10 секунди), ПОДЕМ (1 минута) и Обединети за Македонија (40
секунди).

Радио Хит
Оваа радиостаница емитувала само платено политичко рекламирање на Коалицијата
предводена од СДСМ, со вкупно траење од 15 минути и 30 секунди.

Радио Експрес
Освен платено политичко рекламирање, не се емитувани други облици на изборно
медиумско претставување.  Простор закупиле 4 организатори на изборна кампања: Коалицијата
предводена од ВМРО-ДПМНЕ (38 минути и 30 секунди), Коалицијата предводена од СДСМ (35
минути и 20 секунди), ЛДП (2 минути и 35 секунди) и Обединети за Македонија само 45 секунди.

ТВ Вис
Оваа телевизија емитуваше три облици на изборно медиумско претставување: вести, интервјуа и
платено политичко рекламирање.
Вести: Емитувани се вкупно 3 часа и 28 минути информации во вестите, кои за тема ги имаат
изборите, а најголем простор заземаат информациите низ кои се следат активностите на
организаторите на изборна кампања (2 часа и 47 минути). Временски, речиси ист простор е
отстапен за следење на кампањите на двете коалиции, едната предводена од СДСМ (1 час и 4
минути) и втората предводена од ВМРО-ДПМНЕ (1 час и 1 минута). ТВ Вис известувала и за
активностите на следниве политички партии: ЛДП (22 минути), ВМРО-НП (6 минути), Обединети
за Македонија (6 минути) и ПОДЕМ (5 минути). Во 10 прилози се говори за активностите на
органите на власта во функција на изборна кампања, и тоа за предизборните ангажмани во
Струмичкиот регион на Владата и нејзините органи во состав (10 минути) и за активностите на
локалната власт (8 минути).
Интервјуа: Информативната редакција на ТВ Вис подготви и емитуваше 3 интервјуа, а
дополнително беа емитувани уште две интервјуа преземени од Радио Слободна Европа, со
Радмила Шекеринска од Коалицијата предводена од СДСМ и со Гордана Јанкулоска од
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Гости во студиото на ТВ Вис беа: Горан Андреевски од
Обединети за Македонија, Зоран Заев од Коалицијата предводена од СДСМ и С. Гошев од
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ.
Платено политичко рекламирање: Три организатори на изборна кампања пројавиле интерес
преку платено политичко презентирање да им ги претстават своите политички визии на
потенцијалните гласачи, и тоа: Коалицијата предводена од СДСМ (1 час 42 минути и 35 секунди),
Обединети за Македонија (16 минути и 25 секунди) и ЛДП (3 минути и 45 секунди).

Тетово

ТВ Кисс
Еден од ретките медиуми што отстапил простор за бесплатно политичко претставување. За
изборите информирал преку информациите во вестите, а политичките субјекти можеле да се
обратат директно до публиката и преку платеното политичко рекламирање.
Вести: ТВ Кисс, како и најголемиот дел од медиумите, во врска со изборите, во вестите најголем
простор одвои за следењето на активностите на организаторите на изборна кампања (4 часа и 29
минути). Повеќе од половина од тоа време се однесува на известувањата од митинзите,
средбите со граѓани, прес-конференциите што ги имале, пред сè, на локално ниво, двете
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коалиции. Повеќе простор е одвоен за следење на активностите на Коалицијата предводена од
ВМРО-ДПМНЕ (1 час и 37 минути) во однос на информациите што се однесуваат на кампањата
на Коалицијата предводена од СДСМ (1 час и 4 минути). Следени се изборните активности
речиси на сите политички субјекти што имаа листи со кандидати во Шестата изборна единица,
подрачје што го покрива ТВ Кисс. Во вестите е известувано и за предизборните ангажмани на:
Обединети за Македонија (53 минути), ВМРО - Народна партија (22 минути), ДПА (7 минути),
Нова демократија (7 минути), ДУИ (6 минути), ЛДП (4 минути), НДП (3 минути) и СДУ (2 минути).
Во рамките на вестите, ТВ Кисс емитуваше три интервјуа, со вкупно времетраење од 42 минути.
Гости во вестите беа вицепремиерот за економски прашања, Владимир Пешевски, министерката
за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска и кандидатот за пратеник на Коалицијата предводена
од СДСМ, за подрачјето на САД, Душко Синадиновски.
Бесплатно политичко претставување: Телевизијата понудила можност за бесплатно
претставување, а неа ја искористиле СДПМ, Обединети за Македонија, ЛДП, СДУ, Коалицијата
предводена од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата предводена од СДСМ.
Платено политичко рекламирање: Простор за платено политичко рекламирање закупиле
шест организатори на изборна кампања, со вкупно времетраење од 3 часа 38 минути и 10
секунди. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ за платена промоција на овој телевизиски
сервис закупила 1 час 30 минути и 50 секунди, Обединети за Македонија 39 минути и 15 секунди,
Коалицијата предводена од СДСМ 44 минути и 10 секунди, ДУИ 22 минути и 35 секунди,
политичката партија Достоинство 17 минути и 50 секунди и ВМРО - Народна партија 3 минути и
30 секунди.

Радио Плус Форте
Емитувано е само платено политичко рекламирање на следниве политички чинители во
изборниот процес: доминантно на Коалицијата предводена од СДСМ (2 часа 36 минути и 10
секунди), потоа на Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (10 минути и 20 секунди) и ВМРО -
Народна партија (1 минута).

ТВ Менада
Вести, платено политичко рекламирање и бесплатно политичко претставување се трите облици
на изборно медиумско претставување што биле застапени на програмата на ТВ Менада.
Вести: Биле емитувани вкупно 3 часа 26 минути и 30 секунди информации што се однесуваат на
изборите во рамките на централното издание на вестите. Медиумот временски подеднакво ги
следел кампањите на двете коалиции. За активностите на Коалицијата предводена од ВМРО-
ДПМНЕ одвоил 46 минути и 50 секунди, а од предизборните митинзи, средби, прес-конференции
на Коалицијата предводена од СДСМ информирал во времетраење од 45 минути и 20 секунди.
ТВ Менада ги следела и активностите на другите политички субјекти што имале кандидатски
листи во Шестата изборна единица: Обединети за Македонија (18 минути и 20 секунди), ДПА (17
минути), ВМРО - Народна партија (13 минути), НДП (11 минути), ДУИ (7 минути), ЛДП (4 минути),
Нова демократија и Политичка партија Достоинство по 3 минути и во еден прилог е известувано
за кампањите на ПДП и на ДУА. Во рамките на вестите се емитувани две интервјуа со
носителките на листи од двете коалиции, Гордана Јанкулоска од Коалицијата предводена од
ВМРО-ДПМНЕ и со Радмила Шекеринска од Коалицијата на СДСМ.
Бесплатно политичко претставување: ТВ Менада е вториот тетовски медиум, покрај ТВ
Кисс, што отстапи простор за бесплатно политичко претставување. Простор за бесплатна
презентација добиле носителите на листи со кандидати за пратеници од Шестата изборна
единица, но само од македонскиот политички блок: Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ,
ВМРО-НП, Политичка партија Достоинство, Коалицијата предводена од СДСМ, ЛДП и на
Обединети за Македонија.
Платено политичко рекламирање: Програмата на ТВ Менада била интересна за 5
организатори на изборна кампања да ѝ ги презентираат своите политички визии преку платен
политички маркетинг на пошироката јавност, со вкупно времетраење од 2 часа и 11 минути.
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ закупила најголем дел од времето за платено
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претставување (1 час и 42 минути), а со помал обем следуваат: Коалицијата предводена од
СДСМ (9 минути и 25 секунди), Политичка партија Достоинство (9 минути и 10 секунди),
Обединети за Македонија (9 минути) и минимално ВМРО-НП со 1 минута и 25 секунди.

Радио Кисс
Платено политичко рекламирање: Емитувани се вкупно 5 часа 4 минути и 35 секунди
платена политичка презентација.  Повеќе од 80% од наведеното време закупила Коалицијата
предводена од ВМРО-ДПМНЕ (4 часа 16 минути и 30 секунди). Преостанатите 48 минути
меѓусебно ги делат: Обединети за Македонија (25 минути и 40 секунди), Коалицијата предводена
од СДСМ (17 минути), Политичката партија Достоинство (3 минути и 55 секунди) и ВМРО -
Народна партија (1 минута и 30 секунди).

ТВ Арт
Изборната кампања ТВ Арт ја следеше известувајќи во вестите и преку разговорите (интервјуата)
со гостите во студио. Емитувано е  бесплатно претставување и платено политичко рекламирање.
Вести: 3 часа 27 минути и 38 секунди е времето одвоено во централното издание на вестите на
ТВ Арт во кое е известувано за изборите. 4/5 од тоа време се однесува на известувањето за
активностите што ги имале организаторите на изборна кампања, или вкупно 2 часа 42 минути и
38 секунди. Кога ќе се погледнат поединечните времиња на политичките субјекти, се заклучува
дека ТВ Арт внимавала избалансирано да известува од кампањите на политичките партии од
албанскиот политички блок, но и за активностите на двете коалиции од македонскиот политички
блок. ДУИ и ДПА во вестите се застапени со по 27 минути, а потоа следуваат ДУА (26 минути),
Нова демократија (22 минути), НДП (20 минути), Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (19
минути и 30 секунди), Коалицијата предводена од СДСМ (17 минути), а со мал обем информации
се опфатени и активностите на ПДП (3 минути и 30 секунди) и ВМРО-НП (1 минута). За
известувањата од предизборните ангажмани на Владата на РМ што ги имала во тетовскиот крај и
на локалната самоуправа, а кои биле во функција на изборна кампања, ТВ Арт во вестите
одвоила вкупно 16 минути.
Интервјуа: Емитувано е едно интервју со амбасадорот на Република Албанија во нашата земја
околу средбите што ги имал со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, и со американскиот амбасадор
Филип Рикер, а во врска со изборите и ЕУ/НАТО-интеграциите.
Бесплатно политичко претставување: Можност за бесплатна презентација му била дадена
само на кандидатот за пратеник од редовите на Партијата за демократски просперитет Сејфедин
Харулаи во траење од 16 минути, кое било дополнително и репризирано.
Платено политичко рекламирање: ДУИ закупила (2 часа 51 минута и 41 секунда) речиси
тројно повеќе време за платено обраќање до гледачите на ТВ Арт отколку ДУА (1 час и 50
секунди). Само 50 секунди од вкупно емитуваното време за платено политичко рекламирање (3
часа 53 минути и 21 секунда) се на НДП, за емитувани две кратки соопштенија.

ТВ Коха
Медиумот емитувал три облици на изборно медиумско претставување: вести, дебатни емисии и
платено политичко рекламирање.
Вести: Целокупното време од анализираните вести што се однесува на изборите е исклучиво за
активностите на организаторите на изборна кампања (3 часа и 29 минути). ТВ Коха известуваше
подеднакво за активностите на двете големи партии од албанскиот политички блок, за сметка на
помалите или новоформираните политички субјекти. За известување од митинзите, средбите со
граѓани и прес-конференциите на ДПА и на ДУИ, ТВ Коха во анализираното централно издание
на вестите одвои по 45 минути за секоја од нив. Временски помалку простор во вестите добија:
НДП (28 минути), ДУА (26 минути), Коалицијата предводена од СДСМ (15 минути и 30 секунди),
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (14 минути и 30 секунди), Нова демократија (14
минути), ПДП (7 минути), а со по еден прилог, во траење од по една минута биле застапени
ВМРО-НП, Обединети за Македонија и ЛДП.
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Дебатни емисии: Емитувана е дебатна емисија во која учествувале седумтемина лидери на
политичките партии од албанскиот политички блок, кои имале свои листи со кандидати за
пратеници: Нова демократија, ДПА, ДУИ, НДП, ДУА, ПДП и НДУ. Дебатата, која била означена
како бесплатно политичко претставување, била репризирана уште неколку пати.
Платено политичко рекламирање: Сите седум политички партии од албанскиот блок што
учествувале во изборниот процес закупиле простор на програмата на ТВ Коха за платена
политичка презентација, во вкупно времетраење од 7 часа 38 минути и 50 секунди. Околу 40% од
тоа време е закупено од страна на ДПА (2 часа 56 минути и 27 секунди), а потоа следуваат НДП
(2 часа 17 минути и 33 секунди), ДУИ (1 час 40 минути и 57 секунди), ДУА (35 минути и 3 секунди),
Нова демократија (5 минути и 14 секунди), ПДП (2 минути и 18 секунди) и НДУ (1 минута и 18
секунди).

Радио Фокус
Два облика на изборно медиумско претставување биле застапени на програмата на ова тетовско
радио, интервјуа и платено политичко рекламирање.
Интервјуа: Радио Фокус реализирало едно интервју во траење од 40 минути со лидерот на ДУА,
Бардиљ Махмути.
Платено политичко рекламирање: Вкупното време од 37 минути и 36 секунди меѓусебно го
делат две политички партии, ДУА со закупени 80% од времето за платен политички маркетинг (30
минути) и ДУИ (7 минути и 36 секунди).

Центар Жупа

ТВ Жупа
Вести: Информативната редакција се држи до кусите облици на проследување партиски
изборни активности, што е евидентно од квантитативно релативно малиот обем вести и
извештаи со вкупно времетраење од 1 час и 29 минути. Иако нерелевантни за каква било
длабинска анализа на изборниот процес погледнати низ визурата на овој локален медиум, сепак,
барем на ниво на медиумски контраст, поважните времиња се следниве: Коалицијата на ВМРО-
ДПМНЕ - 12 минути; Коалицијата на СДСМ – 5 минути; локална самоуправа – 20 минути; Влада –
18 минути.
Платено политичко рекламирање: Иако без позначаен новинарски ангажман, телевизијата
покажува солиден комерцијален пристап кон политичкиот маркетинг со емитувани вкупно 2 часа
и 59 минути. Минутажата е распоредена на следниов начин: Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 1
час 19 минути; Коалицијата на СДСМ – 44 минути; ДУИ – 42 минути; НД – 13 минути; ПЕИ – 1
минута.

Штип

ТВ Ирис
Емитувани се четири облици на изборно медиумско претставување: вести, интервјуа,
информативна програма и платено политичко рекламирање.
Вести: ТВ Ирис за изборниот процес одвоила вкупно 2 часа 23 минути и 50 секунди од времето
на анализираните централни вести. Следени се активностите на 8 организатори на изборна
кампања: Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (39 минути и 40 секунди), Коалицијата
предводена од СДСМ (26 минути и 10 секунди), ВМРО-НП (8 минути и 30 секунди), ПОДЕМ (7
минути), Политичка партија Достоинство (6 минути), ЛДП (4 минути и 40 секунди) и по еден
прилог во траење од по една минута, за СДУ и за Обединети за Македонија.
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Интервјуа: ТВ Ирис емитувала убедливо најмногу интервјуа од сите медиуми на локално ниво,
23 разговори со вкупно времетраење од 13 часа и 25 минути. Дванаесет од тие интервјуа се
реализирани со претставници или со кандидати за пратеници од политичките партии и
коалициите, при што доминираат разговорите со припадници на Коалицијата предводена од
ВМРО-ДПМНЕ, вкупно 7, а следуваат Коалицијата предводена од СДСМ со две гостувања и три
партии со по една покана да бидат дел од програмата на ТВ Ирис, ЛДП, ПОДЕМ и СДПМ.
Преостанатите единаесет интервјуа се реализирани со министри во Владата на РМ (5 разговори)
и со 6 директори на органи на државна управа, кои исто така се дел од централната власт.
Информативна програма: Снимки од конвенција и од митинг на Коалицијата предводена од
ВМРО-ДПМНЕ се емитувани како посебни информативни програми.
Платено политичко рекламирање: Речиси ист обем платено политичко рекламирање
закупиле двете коалиции, Коалицијата предводена од СДСМ (1 час 44 минути и 53 секунди) и
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ (1 час 42 минути и 41 секунда). Преостанатите 6 минути меѓусебно
ги поделиле ВМРО - Народна партија (3 минути), ЛДП (2 минути и 24 секунди) и ПОДЕМ (1
минута).

ТВ Стар
Кампањата ја следеше известувајќи во вестите, емитувајќи интервјуа со претставници на
политичките партии и отстапувајќи простор за платена политичка презентација.
Вести: Две третини од информациите (2 часа и 10 минути) од вкупно емитуваното време
посветено на изборите (3 часа и 9 минути) во рамките на вестите  се однесуваат на активностите
на организаторите на изборна кампања. Временски повеќе простор во вестите добила
Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ (54 минути и 26 секунди) во однос на Коалицијата
предводена од СДСМ (34 минути и 26 секунди). Медиумот известувал и од предизборните
случувања што ги имале Политичка партија Достоинство (10 минути), ВМРО - Народна партија (9
минути и 40 секунди), ПОДЕМ (7 и пол минути), ЛДП (6 минути и 40 секунди), Обединети за
Македонија (5 и пол минути) и СДУ (1 минута).
Интервјуа: ТВ Стар емитувала 7 интервјуа, сите со кандидати за пратеници. Три од интервјуата
се реализирани со претставници од Политичка партија Достоинство (Стојанче Ангелов, Горан
Стојков, Ристо Гуштеров), две со претставници од ПОДЕМ (Живко Јанкуловски, Стојан Маролов),
а по еднаш во студиото гостувале Владимир Ѓорчев од Коалицијата предводена од ВМРО-
ДПМНЕ и Јован Манасиевски од ЛДП. Разговорите со Живко Јанкуловски, Стојанче Ангелов,
Ристо Гуштеров и Јован Манасиевски биле цело времетраење означени како платено политичко
рекламирање.
Платено политичко рекламирање: Двете коалиции и на оваа штипска телевизиска станица,
како и кај ТВ Ирис, закупиле речиси ист обем платено политичко рекламирање. Коалицијата
предводена од СДСМ закупила 2 часа 20 минути и 54 секунди, а Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ 2
часа 17 минути и 30 секунди. Преостанатите 40 минути меѓусебно ги делат 4 политички партии:
Политичка партија Достоинство (29 минути), Обединети за Македонија (5 минути и 40 секунди),
ПОДЕМ (4 минути) и ЛДП (2 минути).
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ИЗБОРЕН ЗАКОНИК (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, БР. 54 ОД 14.04.2011 ГОДИНА

- ИЗВАДОК -

VI. ИЗБОРНА КАМПАЊА

1. Организатор на изборната кампања

Член 69-а
(1) За изборна кампања се смета јавно собирање и други јавни настани организирани од страна
на организаторот на кампањата, јавно истакнување на плакати, видео презентации на јавни
места, изборно медиумско и интернет претставување, дистрибуирање на печатени материјали и
јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните
програми.
(2) Изборната кампања започнува 20 дена пред денот на изборите и во првиот и вториот круг на
гласање не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите.

2. Медиумско претставување

Член 75
(1) Советот за радиодифузија по претходно прибавено мислење од Државната изборна комисија
донесува Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на
изборната кампања и Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за
време на изборната кампања, и ги објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
(2) Со Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на
изборната кампања се пропишуваат содржини кои се сметаат за изборно медиумско
претставување и кои не се дозволени во периодот пред започнување на изборната кампања,
како и начинот на однесување на радиодифузерите од денот на распишување на изборите до
денот определен за започнување на изборната кампања.
(3) Со Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на
изборната кампања се пропишуваат облиците на изборно медиумско претставување за време на
изборната кампања, начинот на обезбедување рамноправен пристап во претставувањето на
учесниците во изборниот процес во сите облици на изборно медиумско претставување и начинот
на известување за време на изборниот молк во програмите на радиодифузерите.
(4) Радиодифузерите се должни да постапуваат согласно со прописите од ставот (1) на овој член.
(5) Радиодифузерите се должни на нивните програми да обезбедат рамноправен пристап во
изборното медиумско претставување за време на изборната кампања на сите учесници во
изборниот процес во согласност со Правилникот за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања.

Член 75-а
(1) За време на изборната кампања, радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да
емитуваат 15 минути дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма,
исклучиво наменети за платено политичко рекламирање, од кои за еден учесник во изборната
кампања можат да одвојат најмногу 10 минути.
(2) Радиодифузерите и печатените медиуми се должни во рок од пет дена од денот на
распишување на изборите да утврдат ценовници за платено политичко рекламирање на
изборните програми и на кандидатите на учесниците во изборниот процес.
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(3) Во периодот од утврдување на ценовниците до започнување на изборната кампања,
медиумите се должни најмалку двапати јавно да ги објават ценовниците од ставот (2) на овој
член, на своите програми, односно во своите печатени изданија.
(4) Ценовниците не смеат да се менуваат во текот на изборната кампања.
(5) Печатените медиуми се должни ценовниците од ставот (2) на овој член да ги достават до
Државната изборна комисија и до Државниот завод за ревизија во рокот утврден од ставот (3) на
овој член, а радиодифузерите и до Советот за радиодифузија на Република Македонија.
(6) Радиодифузерите и печатените медиуми во Република Македонија се должни на сите
учесници во изборниот процес да им обезбедат рамноправен пристап за платено политичко
рекламирање.

Член 76
(1) Платеното политичко рекламирање мора да биде соодветно и видливо означено како
„платено политичко рекламирање“ и јасно одвоено од другите содржини на медиумите.
(2) Во сите облици на платеното политичко рекламирање нарачателот на рекламирањето мора
да биде јасно означен.
(3) Не е дозволено учество на малолетници во платено политичко рекламирање.
(4) Радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во вести, посебни
информативни програми, образовни и програми за деца, и во преноси од верски, спортски,
културни, забавни и други настани.
(5) Јавниот радиодифузен сервис не смее да емитува платено политичко рекламирање.

3. Медиумско следење

Член 76-а
(1) Јавниот радиодифузен сервис е должен, без надоместок, во соработка со Државната изборна
комисија да ги информира граѓаните за начинот и техниката на гласање и да емитува други
информации поврзани со изборниот процес.
(2) За време на изборната кампања, Јавниот радиодифузен сервис е должен да емитува
бесплатно политичко претставување на учесниците во изборниот процес во согласност со
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна
кампања.

Член 76-б
(1) Советот за радиодифузија е должен да го следи изборното медиумско претставување и
програмскиот сервис на радиодифузерите во Република Македонија од денот на распишувањето
на изборите до завршувањето на гласањето на денот на одржувањето на изборите .
(2) Советот за радиодифузија е должен, по утврдувањето на неправилностите, да поведе
прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот што ги повредил одредбите
од овој законик.

4. Испитување на јавното мислење

Член 77
(1) Резултати од испитувањата на јавното мислење поврзани со учесниците во изборниот процес
се објавуваат најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите.
(2) При објавување на резултатите од испитувањата на јавното мислење поврзани со
учесниците во изборниот процес, медиумите се должни да наведат податоци за името на
нарачателот кој го побарал и го платил испитувањето, институцијата што го извршила
испитувањето, применетата методологија, големината и структурата на испитаниот примерок и
периодот во кој е спроведено испитувањето.
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Врз основа на член 75 од Изборниот законик (Пречистен текст), објавен во „Службен
весник на Република Македонија” бр. 54/2011, Советот за радиодифузија, на второто
продолжение од 9-та седница, одржано на 21 април 2011 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ОДНЕСУВАЊЕТО НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ

ВО ПЕРИОДОТ ПРЕД ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник се пропишуваат содржините кои што се сметаат за изборно

медиумско претставување и кои не се дозволени во периодот пред започнување на изборната
кампања, како и начинот на однесување на радиодифузерите од денот на распишување на
изборите до денот определен за започнување на изборната кампања.

Поимник

Член 2
Одредени поими во овој Правилник го имаат следново значење:

1. Изборно медиумско претставување е промовирање (непосредно или посредно) на
ставови, програми, платформи, достигнувања, активности и др. на политички партии, коалиции,
групи избирачи и нивни претставници.

2. Дневно-информативни емисии се сите изданија на радио и на телевизиските вести и
дневници;

3. Посебни информативни програми се информативно-политички програми жанровски
реализирани како интервјуа, дебати или ТВ/радио соочувања, актуелно-информативни програми,
актуелно-информативни програми со документаристички пристап и тематски специјализирани
информативни програми.

Член 3
Радиодифузерите се самостојни, независни и одговорни при создавањето на програмите

и креирањето на уредувачката политика.

Член 4
Радиодифузерите пред почетокот на изборната кампања не смеат да емитуваат изборно

медиумско претставување.
Од денот на распишување на изборите до започнувањето на изборната кампања сите

информации поврзани со подготовките за избори, односно за изборните активности пред
започнувањето на изборната кампања на политичките партии, коалиции, групи избирачи и нивни
претставници можат да се емитуваат само во дневно-информативните емисии.

Член 5
Уредници, новинари, водители на програма и презентери, ангажирани во подготвување

програми на радиодифузерите, не смеат да учествуваат во предизборни активности на
политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни претставници за промовирање ставови,
програми, платформи, достигнувања, активности и др.

Доколку се определат да учествуваат во вакви активности, нивниот ангажман во
програмите на радиодифузерите треба да мирува од денот на распишување на изборите до
нивното завршување.
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Член 6
Радиодифузерите се должни да го снимаат излезниот сигнал на својата програма од

денот на распишување на изборите до завршувањето на изборната кампања, а снимките од
целокупната програма да ги чуваат најмалку 30 дена по завршување на изборите.

На По барање од Советот за радиодифузија, радиодифузерите се должни најдоцна во
рок од 48 часа од добивањето на барањето, на Советот да му достават снимки од бараната
програма, како и други документи, податоци и информации наведени во барањето.

Член 7
На програмските сервиси на радиодифузерите не е дозволено емитување огласи и

реклами на државните органи, органите на општините и на градот Скопје, финансирани од
Буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје од денот на
распишување на изборите до нивното завршување.

II НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Дневно-информативни емисии

Член 8
При информирањето за подготовките за избори, односно за изборните дејствија што се

случуваат пред започнувањето на изборната кампања во дневно-информативните емисии,
радиодифузерите се должни да обезбедат:

- политички плурализам, односно застапеност на информации за политички партии,
коалиции и групи избирачи;

- отвореност за различни политички мислења и гледишта;
- објективно и непристрастно прикажување на активностите на политичките партии,

коалициите, групите избирачи и нивните претставници или на други субјекти со
еднаков третман на нивните гледишта и мислења за да се овозможи слободно
оформување на мислењето на публиката;

- гарантирање на правото на одговор и исправка.

Член 9
Радиодифузерите треба да ги почитуваат следниве принципи:
- негување и развој на хуманите и моралните вредности на човекот и заштита на

приватноста и достоинството на личноста;
- еднаквост на слободите и правата независно од полот, расата, националното,

етничкото и социјалното потекло, политичкото и верското убедување, имотната и
општествената положба и друг  статус на човекот и граѓанинот;

- поттикнување на духот на толеранцијата, заемното почитување и разбирање меѓу
индивидуите од различно етничко и културно потекло и почитување на
достоинството и правата на припадниците на маргинализираните заедници; и

- поттикнување на меѓународното разбирање и соработка, чувството на јавноста за
правичност и за одбрана на демократските слободи.

Член 10
При известувањето за дејствијата во врска со изборите, а имајќи ја предвид

специфичноста на активностите на политичките субјекти поврзани со него, радиодифузерите
особено внимание треба да му посветат на тоа дека во своите програми не смеат да емитуваат
содржини што се насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија
или кон поттикнување или повикување на воена агресија или на разгорување на национална,
расна, полова или верска омраза и нетрпеливост.

Доколку се појават ситуации од став 1 на овој член, радиодифузерите можат да го
остварат своето право на информирање на јавноста така што ќе се оградат од тие содржини,
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односно за нив ќе обезбедат дополнителен фактички, критички контекст со што ќе се намалат
негативната конотација или обвинението содржани во нив.

Член 11
Коментарите во врска со подготовките за избори, односно за изборните дејствија што се

случуваат пред започнувањето на изборната кампања, емитувани во дневно-информативните
емисии треба да бидат одвоени како посебни прилози, и да бидат означени или со името и
презимето на авторот, или како редакциски коментар.

Член 12
Известувањето за редовните активности на државните органи, органите на општините и

на градот Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на правни и на
други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во програмите на
радиодифузерите, во периодот од денот на распишување на изборите до денот определен за
започнување на изборната кампања не смее да биде во функција на изборно медиумско
претставување на ниту еден политички субјект.

Член 13
При објавување резултати од испитувања на јавното мислење, радиодифузерите се

должни да обезбедат доволно информации врз основа на кои јавноста ќе може да ја процени
веродостојноста на испитувањето, и тоа:

- да го наведат името на нарачателот кој го побарал и го платил испитувањето;
- да ја наведат институцијата што го извршила истражувањето;
- да ја наведат применетата методологија;
- да посочат показатели за големината и за структурата на испитаниот примерок;
- да го наведат датумот, односно периодот во кој е спроведено истражувањето.
Радиодифузерите не смеат да објавуваат резултати од ненаучни и од

нерепрезентативни испитувања на јавното мислење, како што се гласање на гледачи или на
слушатели преку телефон (телевоутинг), анкети спроведени на интернет и слично.

Посебни информативни емисии

Член 14
Радиодифузерите изборите како тема можат да ги третираат и во посебните

информативни емисии.
Во посебните информативни емисии кои вклучуваат разговори или изјави на

соговорници, како и во емисиите реализирани во форма на соочувања (дебати) со претставници
на политички партии, коалиции и групи избирачи, радиодифузерите треба да овозможат
рамноправна застапеност на политичките субјекти и од власта и од опозицијата.

Во посебните информативни емисии не смеат да учествуваат потврдени кандидати од
страна на надлежните изборни органи.

III ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ

Член 15
Од денот на распишување на изборите до денот определен за започнување на

изборната кампања радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање.
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Исклучок од забраната од став 1 на овој член се огласите и соопштенијата за собирање
потписи за поддршка на кандидатурата на независните кандидати.

Член 16
Огласите и соопштенијата од член 15 став 2 на овој Правилник треба да се емитуваат

само во означени рекламни блокови во рамките на дозволеното време за рекламирање на еден
реален час емитувана програма (вкупно 12 минути), при што нарачателот треба да биде јасно
означен.

Овие огласи и соопштенија треба да содржат само основни податоци - за кого се
собираат потписи, на кои места граѓаните можат да го дадат својот потпис и во кој временски
период од денот. Тие не смеат да содржат дополнителни квалификации за кандидатите, а кај
телевизиските сервиси не треба да бидат проследени со снимки или фотографии од
кандидатите.

Член 17
Кампањите на Државната изборна комисија и на невладините организации за едукација

на гласачите за остварување на избирачкото право и за фер и демократски избори не се сметаат
за платено политичко рекламирање. Тие треба да бидат издвоени од другиот дел од програмата
и нивниот нарачател да биде јасно означен.

Член 18
Радиодифузерите се должни во рок од пет дена од денот на распишување на изборите

да утврдат ценовници за платено политичко рекламирање за време на изборна кампања.
До започнување на изборната кампања, радиодифузерите се должни најмалку двапати

да ги објават ценовниците од став 1 на овој член на своите програми.
Ценовниците не смеат да се менуваат од моментот на нивното донесување, па сè до

завршувањето на изборната кампања.
Радиодифузерите се должни до почетокот на изборната кампања да ги достават

ценовниците до Државната изборна комисија, до Државниот завод за ревизија и до Советот за
радиодифузија.

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19
Измени и дополнувања на овој Правилник се прават во писмена форма.

Член 20
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен

весник на Република Македонија”.

Бр. 01 – 1596/1
21.04.2011 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,

Зоран СТЕФАНОСКИ
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Врз основа на член 75 од Изборниот законик (Пречистен текст), објавен во „Службен
весник на Република Македонија” бр. 54/2011, Советот за радиодифузија, на второто
продолжение од 9-та седница, одржано на 21 април 2011 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ВО МЕДИУМСКОТО

ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРНА КАМПАЊА

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој Правилник се пропишуваат облиците на изборно медиумско претставување за време на
изборна кампања, начинот на обезбедување рамноправен пристап во претставувањето на
учесниците во изборниот процес во сите облици на изборно медиумско претставување и начинот
на известување за време на изборниот молк во програмите на радиодифузерите за време на
изборните кампањи за избор на:

- претседател на РМ;
- пратеници во Собранието на РМ;
- членови на Советите на општините и Советот на градот Скопје и градоначалници на

општините и градоначалник на градот Скопје.
Правилникот не навлегува во уредувачката политика, во самостојноста и во независноста

на радиодифузерите.

Поимник
Член 2

Одредени поими во овој Правилник го имаат следново значење:
1. Организатори на изборна кампања се кандидати, политички партии, коалиции или

групи избирачи кои ја организираат и/или учествуваат во изборната кампања;
2. Облици на изборно медиумско претставување се: дневно-информативните емисии,

програмите што им овозможуваат директен пристап на организаторите на изборната кампања до
публиката/гласачите и посебните информативни емисии;

3. Дневно-информативни емисии се сите изданија на радио и на телевизиските вести и
дневници;

4. Директен пристап до публиката/гласачите се облиците на бесплатно политичко
претставување и на платено политичко рекламирање, преку кои организаторите на изборна
кампања слободно ги промовираат своите програми, ставови и кандидати;

5. Бесплатно политичко претставување е директен пристап на организаторите на
изборната кампања до публиката/гласачите, преку кој слободно и без паричен надоместок се
промовираат изборните програми, ставовите и кандидатите;

6. Платено политичко рекламирање е директен пристап на организаторите на изборна
кампања до публиката/гласачите, преку кој за паричен надоместок се промовираат изборните
програми, ставовите и кандидатите. Видови платено политичко рекламирање се: огласи,
соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни на
организаторите на изборната кампања, преноси или снимки од митинзи, средби и други настапи
на организаторите на изборна кампања;

7. Посебни информативни програми се:
а) програми наменети за информирање на граѓаните за начинот и за техниката на

гласањето и за остварувањето на избирачкото право; и
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б) информативно-политички програми жанровски реализирани како интервјуа,
дебати или тв/радио соочувања:

- актуелно-информативни програми,
- актуелно-информативни програми со документаристички пристап,
- тематски специјализирани информативни програми.

Општи принципи
Член 3

Јавниот радиодифузен сервис и оние трговски радиодифузни друштва што одлучиле да
ги покриваат изборите, должни се да го прават тоа на правичен, избалансиран и на непристрасен
начин во својата вкупна програма.

Член  4
Без оглед на јазикот на кој го емитуваат својот програмски сервис, радиодифузерите се

должни за време на изборната кампања на организаторите на кампањата да им овозможат
подеднакви услови за пристап до сите облици на изборно медиумско претставување, во
согласност со овој Правилник.

Член 5
Покрај облиците на изборно медиумско претставување наведени во овој Правилник,

радиодифузерите имаат уредувачка слобода и други свои програми да користат во функција на
изборите. Во таков случај, мора да го почитуваат принципот на избалансираност, и на сите
организатори на изборната кампања да им обезбедат рамноправен медиумски пристап.

Од ова правило се изземаат програмите наменети за малолетната публика.

Член 6
Радиодифузерите ќе овозможат избалансирано покривање на изборите во сите облици

на изборно медиумско претставување на следниов начин:
1. За претседателските избори, во согласност со принципот на еднаквост за сите

кандидати за претседател и во првиот и во вториот круг од изборите.
2. За парламентарните избори, во согласност со принципот на пропорционалност според

бројот на потврдени листи на кандидати за пратеници.
3. За локалните избори:
- за избор на градоначалник, во согласност со принципот на еднаквост за сите

кандидати за градоначалници и во првиот и во вториот круг од изборите;
- за избор на членови на советите на општините и на градот Скопје, за

радиодифузерите на државно и регионално ниво во согласност со принципот на
пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за членови на советите на
општините и на градот Скопје, а за радиодифузерите на локално ниво во согласност со
принципот на еднаквост.

Од принципот на пропорционалност, односно еднаквост, се иззема платеното политичко
рекламирање.

Член 7
За време на изборната кампања и во периодот на изборниот молк, радиодифузерите не

смеат да емитуваат огласи и реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, од
буџетите на општините и на градот Скопје, и на сите други лица на кои со закон им е доверено
вршење јавни овластувања.
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Член 8
Уредници, новинари, водители на програма и презентери, ангажирани во подготвување

програми на радиодифузерите, не смеат да учествуваат во подготовки и во реализирање на
изборна кампања.

Доколку се определат за активност во функција на нечија изборна кампања, нивниот
ангажман во програмите на радиодифузерите треба да мирува сè до завршувањето на изборната
кампања, како и во деновите на изборниот молк.

Член 9
Радиодифузерите во своите програми не смеат да емитуваат содржини што се насочени

кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија или кон поттикнување или
повикување на воена агресија или на разгорување на национална, расна, полова или верска
омраза и нетрпеливост.

Доколку се појават ситуации од став 1 на овој член, радиодифузерите можат да го
остварат своето право на информирање на јавноста така што ќе се оградат од тие содржини,
односно за нив ќе обезбедат дополнителен фактички, критички контекст со што ќе се намалат
негативната конотација или обвинението содржани во нив.

Член 10
Радиодифузерите се должни да го снимаат излезниот сигнал на својата програма за време

на изборната кампања, за време на изборниот молк и на денот на одржување на изборите, а
снимките од целокупната програма да ги чуваат најмалку 30 дена по завршување на изборите.

На барање на Советот за радиодифузија, радиодифузерите се должни најдоцна во рок од
48 часа од добивањето на барањето, на Советот да му достават снимки од бараната програма,
како и други документи, податоци и информации наведени во барањето.

Времетраење на изборната кампања
Член 11

Изборната кампања започнува 20 дена пред денот определен за одржување на изборите.
Изборната кампања завршува 24 часа пред денот на изборите.

МРТ
Член 12

Јавниот радиодифузен сервис (МРТ) е должен да ја следи изборната кампања, односно да
објавува информации за целината на изборниот процес, за законската регулатива за изборите,
за активностите на сите учесници во изборната постапка, како и за текот на гласањето и за
резултатите од изјаснувањето на граѓаните.

Јавниот радиодифузен сервис е должен без надоместок во соработка со ДИК да ги
информира граѓаните за начинот и техниката на гласање.

МРТ има обврска да обезбеди редовно информирање за изборниот процес и за лицата со
оштетен слух.

II ОБЛИЦИ НА ИЗБОРНО МЕДИУМСКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ

1. ДНЕВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЕМИСИИ

Член 13
Воден од професионалните новинарски принципи и стандарди при известувањето од

изборната кампања радиодифузерот е должен во дневно-информативните емисии да обезбеди
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избалансирано покривање на активностите на организаторите на изборна кампања, согласно со
принципите на пропорционалност, односно еднаквост утврдени во член 6 од овој Правилник.

При утврдувањето на избалансираноста на покривањето на изборите ќе се има предвид
интензитетот на активностите во рамките на кампањите на организаторите на изборна кампања.

Член 14
Коментарите во врска со изборната кампања емитувани во дневно-информативните

емисии треба да бидат одвоени како посебни прилози, и да бидат означени или со името и
презимето на авторот, или како редакциски коментар.

Член 15
Известувањето за редовните активности на државните органи, органите на општините и

на градот Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на правни и на
други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во програмите на
радиодифузерите, во периодот на изборната кампања не смее да биде во функција на изборно
медиумско претставување на ниту еден политички субјект.

2. ДИРЕКТЕН ПРИСТАП ДО ПУБЛИКАТА/ГЛАСАЧИТЕ

Член 16
Во директниот медиумски пристап до публиката/гласачите не е дозволено учество на

малолетници.

Член 17
Радиодифузерите мора да одбијат емитување директен медиумски пристап до публи-

ката/гласачите доколку е насочен кон насилно уривање на уставниот поредок или кон поттикну-
вање или повикување воена агресија, или кон разгорување национална, расна, полова или
верска омраза и нетрпеливост, или доколку во директниот пристап до публиката/гласачите
учествуваат малолетници.

2.1. Бесплатно политичко претставување

Член 18
Јавниот радиодифузен сервис е должен да емитува бесплатно политичко претставување

така што ќе обезбеди избалансирано време за организаторите на изборната кампања, согласно
со принципите на пропорционалност, односно еднаквост утврдени во член 6 од овој Правилник.

Трговските радиодифузни друштва кои ќе одлучат да емитуваат бесплатно политичко
претставување, должни се на организаторите на изборната кампања да им обезбедат
избалансирано време за бесплатно политичко претставување, согласно со принципите на
пропорционалност, односно еднаквост утврдени во член 6 од овој Правилник.

Член 19
Бесплатното политичко претставување мора да биде соодветно и видливо означено како

„бесплатно политичко претставување” во текот на целото времетраење на емитувањето.

Член 20
Датумот и редоследот за емитување бесплатно политичко претставување на

организаторите на изборната кампања се утврдува со ждрепка.
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2.2. Платено политичко рекламирање

Член 21
Јавниот радиодифузен сервис не смее да емитува платено политичко рекламирање.

Член 22
Трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко

рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на
еден реален час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања.

Поимот - реален час - го означува времето што изминува од почетокот до крајот на еден
час сметано според часовникот.

Член 23
Времето за платено политичко рекламирање не може да се собира и да се емитува

наеднаш, во континуитет, како вкупно дозволено време за платено политичко рекламирање.
Дозволеното време за рекламирање на еден реален час емитувана програма согласно

член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност не може да се користи за платено
политичко рекламирање.

Член 24
Платеното политичко рекламирање треба да биде соодветно и видливо означено како

„платено политичко рекламирање” во текот на целото времетраење на емитувањето, и со најавна
и со одјавна шпица треба да биде јасно издвоено од другиот дел на програмата и од другите
рекламни спотови, од телешопинг-спотовите и од другите облици на рекламирање.

Член 25
Цените за платено политичко рекламирање што ќе ги утврдат трговските радиодифузни

друштва мора да бидат еднакви за сите организатори на изборна кампања и не смеат да се
менуваат во текот на кампањата.

Член 26
Во сите облици платено политичко рекламирање нарачателот мора да биде јасно

означен.

Член 27
Платено политичко рекламирање не смее да се емитува во:

- вести и  други дневно-информативни програми;
- детски, училишни и образовни програми;
- директни преноси од верски, спортски, културни, забавни и  други настани;
- посебни информативни програми.

3. ПОСЕБНИ ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМИ

Член 28
Воден од професионалните новинарски принципи и стандарди при медиумското

покривање на изборите, радиодифузерот кој ќе реализира посебни информативни емисии, треба
да обезбеди рамноправен медиумски третман за сите организатори на изборната кампања, а
времето за овој вид претставување пред публиката/гласачите треба да го избалансира согласно
со принципите на пропорционалност, односно еднаквост утврдени во членот 6 од овој Правилник.
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Член 29
Со цел публиката/гласачите објективно да се информираат за текот на изборната кампања

и заради заштита на новинарската професија од какво било политичко влијание за време на
изборното медиумско претставување, посебните информативни емисии не смеат да се користат
како облик на платено политичко рекламирање.

III ОБЈАВУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊА НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ

Член 30
При објавување резултати од испитувања на јавното мислење, радиодифузерите се

должни да обезбедат доволно информации врз основа на кои јавноста ќе може да ја процени
веродостојноста на испитувањето:

- да го наведат името на нарачателот кој го побарал и го платил испитувањето;
- да ја наведат институцијата што го извршила истражувањето;
- да ја наведат применетата методологија;
- да посочат показатели за големината и за структурата на испитаниот примерок;
- да го наведат датумот, односно периодот во кој е спроведено истражувањето.

Член 31
Резултати од испитување на јавното мислење се објавуваат најдоцна 5 дена пред денот

определен за одржување на изборите.
Резултати од испитувања на јавното мислење спроведени на самиот ден на изборите не

смеат да се објавуваат пред 19:00 часот, односно пред затворањето на избирачките места.

Член 32
Радиодифузерите не смеат да објавуваат резултати од ненаучни и од нерепрезентативни

испитувања на јавното мислење, како што се гласање на гледачи или на слушатели преку
телефон (телевоутинг), анкети спроведени на интернет и слично.

IV ИЗБОРЕН МОЛК

Член 33
За време на изборниот молк, кој започнува 24 часа пред денот на изборите, а завршува

во 19:00 часот на денот на изборите, односно со затворањето на избирачките места,
престануваат сите облици на изборно медиумско претставување на организаторите на изборна
кампања.

Член 34
Радиодифузерите и за време на изборниот молк продолжуваат да известуваат за

изборите.
При известувањето во деновите на изборниот молк, ќе се смета дека радиодифузерите го

прекршиле изборниот молк доколку емитуваат: информации и аудио и аудиовизуелни материјали
во функција на нечија изборна кампања, или рекламни пораки преку кои се претставуваат
партиски програми и партиски симболи, при што:

а) Под „информации и аудио и аудиовизуелни материјали во функција на нечија изборна
кампања” се подразбираат:

- Какви било информации и аудио и аудиовизуелни материјали во врска со кој
било кандидат во изборниот процес, односно со кој било организатор на изборна
кампања и на нивните изборни штабови;
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- Информации и аудио и аудиовизуелни материјали во врска со политичари, со
претставници на органите на власта, со државните институции и организации, и со
правни и други лица на кои законски им е доверено вршење јавни овластувања, како и
во врска со други субјекти чиј медиумски настап е во функција на изборната кампања и
може да влијае врз одлуката на избирачите;

- Какви било облици на медиумско известување кои се, отворено или прикриено,
во функција на изборната кампања, и можат да влијаат врз одлуката на граѓаните;

- Партиски ознаки, симболи или друг пропаганден материјал, насочени за или
против кој било организатор на изборна кампања, односно претставник на органите на
власта, на државните институции и организации и на правните и на другите лица на кои
законски им е доверено вршење јавни овластувања;

- Изјави и соопштенија дадени од или во функција на: кандидат    во изборниот
процес, организатор на изборна кампања или политичка партија;

- Посебни информативни програми во кои учествуваат кандидати во изборниот
процес, односно организатори на изборна кампања (политички партии, коалиции или
групи избирачи со потврдени листи на кандидати), претставници на органите на власта,
на државните институции и организации и на правните и на другите лица на кои со закон
им е доверено вршење јавни овластувања и други субјекти, поврзано со изборната
кампања или во функција на изборна кампања;

- Снимени програми или програми во живо, неповрзани со изборите, а во кои
учествуваат или се појавуваат кандидати во изборниот процес, односно организатори на
изборна кампања и/или претставници на органите на власта, на државните институции и
организации и на правните и на другите лица на кои со закон им е доверено вршење
јавни овластувања;

- Музички нумери, спотови или друг вид медиумски настапи на уметници кои во
исто време се и кандидати во изборниот процес.

б) Под „рекламни пораки преку кои се претставуваат партиски програми и партиски симболи” се
подразбираат:

- Сите облици директен пристап на организаторите на изборна кампања до
публиката/гласачите без оглед дали е без надомест т.е. бесплатно политичко
претставување и/или со надомест т.е. платено политичко рекламирање во кое спаѓаат:
огласи, соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат
како химни на организаторите на изборна кампања, преноси или снимки од митинзи,
средби и други настапи на организаторите на изборна кампања.

Член 35
Радиодифузерите можат да известуваат и за неправилности при гласањето како и за

евентуални инциденти направени во или надвор од одредено гласачко место, при што:
- Објавуваат само проверени информации од официјални извори;
- Оние елементи на информациите од официјалните извори кои претставуваат
прекршување на молкот (на пример: откривање идентитет на политички субјекти и/или
на поединци вклучени во изборен инцидент) не смеат да се објавуваат до затворањето
на избирачките места, односно до 19:00 часот;

- Кандидатите во изборниот процес, односно организаторите на изборна
кампања, нивните набљудувачи и нивните штабови - не се сметаат за официјални
извори;

- Радиодифузерите треба да внимаваат на можните злоупотреби, односно да не
бидат самите искористени за вршење кампања на денот на изборите, преку известување
за конструирани и за неосновани меѓусебни обвинувања од страна на кандидати во
изборниот процес, од организатори на изборна кампања, од политички партии, од
изборни штабови и од други субјекти;

- Доколку за одреден настан постојат изјави и соопштенија добиени од кандидати
во изборниот процес, од организатори на изборната кампања, од набљудувачи, од
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изборни штабови или од претставници на политички партии, тие изјави треба да се
емитуваат по затворањето на избирачките места, односно по 19 часот.

Член 36
На денот на гласањето, пред 19 часот, односно пред затворањето на избирачките места,

радиодифузерите не смеат да емитуваат:
- Изјави на кандидати во изборниот процес, односно на организатори на изборната
кампања, на лидери на политички партии, на носители на функции во органи на власта и
на политичари;

- Изјави на граѓани и на други субјекти во функција на изборна кампања.

Член 37
Одредбите за почитувањето на изборниот молк се однесуваат и на објавувањето

содржини на телетекстот, на РДС-от или на веб-страниците на радио и на телевизиските
програмски сервиси.

V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38
Измени и дополнувања на овој Правилник се прават во писмена форма.

Член 39
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен

весник на Република Македонија”.
Со неговото влегување во сила престанува да важи Правилникот за рамноправен пристап

во медиумското претставување за време на изборна кампања („Службен весник на Република
Македонија” бр.7/09).

Бр. 01 – 1597/1
21.04.2011 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,

Зоран СТЕФАНОСКИ
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ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ/ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ
ВО ПЕРОДОТ ПРЕД ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИЗБОРНА КАМПАЊА

ЗА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РМ ВО 2011

1. Друштво за телекомуникации радиодифузија „Алб ТВ 2010“ ДООЕЛ Скопје

Член 75, став 2 од ИЗ и член 15, став 1 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Емитување платено политичко рекламирање во период пред започнување на изборна кампања);

2. ТРД „Канал 5“ ДООЕЛ Скопје

Член 75, став 2 од ИЗ и член 13 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Објавување резултати од испитување на јавното мислење, без радиодифузерот да обезбеди
доволно информации врз чија основа јавноста ќе може да ја процени веродостојноста на
испитувањето);

3. ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје

Член 75, став 2 од ИЗ и член 13 став 2 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Во вестите се објавуваат резултати од ненаучни и нерепрезентативни испитувања на јавното
мислење, како што се гласање на гледачи или на слушатели преку телефон (телевоутинг), анкети
спроведени на интернет и слично);

4. ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје

Член 75, став 2 од ИЗ и член 15, став 1 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Емитување платено политичко рекламирање во период пред започнување на изборна кампања).

5. Радиодифузно друштво „СКАЈ НЕТ“ - Манчев ДОО Скопје

Член 75-а, став 5 од ИЗ и член 18, став 4 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите
во периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Не доставување ценовник за платено политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес).

6. Трговско радиодифузно друштво „ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ Скопје

Член 75-а, став 5 од ИЗ и член 18, став 4 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите
во периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Не доставување ценовник за платено политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес).
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7. Трговско радиодифузно друштво „ТВ КАЛТРИНА“ Мазар Татеши ДООЕЛ Струга

Член 75-а, став 5 од ИЗ и член 18, став 4 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Не доставување ценовник за платено политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес).

8. Трговско радиодифузно друштво „ТОП ТВ“ ДООЕЛ Берово

Член 75-а, став 5 од ИЗ и член 18, став 4 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Не доставување ценовник за платено политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес).

9. Трговско радиодифузно друштво „РАДИО СКАЈ“ ДООЕЛ Берово

Член 75-а, став 5 од ИЗ и член 18, став 4 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Не доставување ценовник за платено политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес).

10. Трговско радиодифузно друштво „Радио Пехчево“ Ванчо ДООЕЛ Пехчево

Член 75-а, став 5 од ИЗ и член 18, став 4 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Не доставување ценовник за платено политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес).

11. Трговско радиодифузно друштво „Радио Фокус“ ДООЕЛ Тетово

Член 75-а, став 5 од ИЗ и член 18, став 4 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Не доставување ценовник за платено политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес).

12. Трговско радиодифузно друштво „Радио Валандово“ ДОО Валандово

Член 75-а, став 5 од ИЗ и член 18, став 4 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Не доставување ценовник за платено политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес).

13. Друштво за вршење радиодифузна дејност ТРД „Радио Еко-Проект“ експорт импорт ДООЕЛ Крива
Паланка

Член 75-а, став 5 од ИЗ и член 18, став 4 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнувањето на изборната кампања
(Не доставување ценовник за платено политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес).
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ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ/ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ
ВО ПЕРИОДОТ НА ИЗБОРНА КАМПАЊА ЗА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗБОРИ

ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РМ ВО 2011

1. ТРД „Канал 5“ ДООЕЛ Скопје, (продолжен прекршок)

Член 75, став 3 од ИЗ и член 22 од Правилникот
(Издвоени се повеќе од 10 минути за платено политичко рекламирање на реален час за еден
организатор на изборна кампања - продолжен прекршок поради повеќекратно остварување ист
прекршок);

2. ТРД „ТВ БТР Национал Зоран“ ДООЕЛ Скопје,

Член 75, став 3 од ИЗ и член 22 од Правилникот
(Надминат е лимитот од 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час и
издвоени се повеќе од 10 минути за платено политичко рекламирање на реален час за еден
организатор на изборна кампања);

3. ТРД „Телевизија Сител“ ДООЕЛ Скопје,

Член 75, став 3 од ИЗ и член 31, став 1 од Правилникот, Непочитување на рокот за објавување
резултати од испитување на јавното мислење
(Најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите);

4. ТРД „Телевизија Сител“ ДООЕЛ Скопје, (продолжен прекршок)

Член 75, став 3 од ИЗ и член 22 од Правилникот
(Издвоени се повеќе од 10 минути за платено политичко рекламирање на реален час за еден
организатор на изборна кампања (продолжен прекршок поради повеќекратно остварување ист
прекршок);

5. ТРД „Телевизија Ирис“ ДОО Штип,

Член 75, став 3 од ИЗ и член 24 од Правилникот
(Неозначено платено политичко рекламирање);

6. ТРД „ТВ Шутел“ ДООЕЛ Скопје,

Член 75, став 3 од ИЗ и член 27 од Правилникот
(Објавување платена политичка програма во посебни информативни емисии);

7. ТРД „ТВ Алб“ ТВ 2010 Скопје,

Член 75, став 3 од ИЗ и член 22 од Правилникот
(Емитувани повеќе од 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час при што за
еден организатор на изборна кампања се издвоени повеќе од 10 минути);



93

8. Радиодифузно трговско друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ“ ДООЕЛ Прилеп,

Член 75, став 3 од ИЗ и член 24 од Правилникот
(Неозначено платено политичко рекламирање);

9. Радиодифузно друштво „НАША ТВ“ ДОО Скопје,

Член 75, став 3 од ИЗ и член 22 од Правилникот
(Издвоени повеќе од 10 минути за платено политичко рекламирање на реален час за еден
организатор на изборна кампања);

10. Tрговско радиодиуфзно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје

Член 75, став 3 од ИЗ и член 22 од Правилникот
(Емитувани повеќе од 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час);

11. Јавно радиодифузно претпријатие „Македонска радиотелевизија“ – Скопје, Собраниски канал,

Член 75, став 3 од ИЗ и член 7 од Правилникот
(Емитувани се рекламни спотови финансирани од Буџетот на Република Македонија),

12. Tрговско радиодифузно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје,

Член 75, став 3 од ИЗ и член 27 од Правилникот
(Објавување платена политичка програма во посебни информативни емисии).
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ПРЕГЛЕД НА ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ/ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ
НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК/ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ВО МЕДИУМСКОТО

ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ЗА ИЗБОРНИОТ МОЛК

1. ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје (продолжен прекршок)

Член 75, став 3 од ИЗ и член 34, став 2, точка а), алинеи 1 и 3 од Правилникот
(На ден на изборен молк се емитувани аудиовизуелни материјали во врска со кандидат во
изборниот процес, односно организатор на изборна кампања) и
(На ден на изборен молк емитувано е прикриено медимско известување во функција на
изборната кампања што може да влијае врз одлуката на граѓаните);

2. Јавно радиодифузно претпријатие „Македонска радиотелевизија“ – Скопје, Прв телевизиски
програмски сервис, МТВ 1

Член 75, став 3 од ИЗ и член 34, став 2, точка а), алинеја 3 од Правилникот
(На ден на изборен молк емитувано е известување што е во функција на изборната кампања што
може да влијае врз одлуката на граѓаните);

3. Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп (продолжен прекршок)

Член 75, став 3 од ИЗ и член 34, став 2, точка а), алинеи 1 и 7 од Правилникот
(На ден на изборен молк емитувани се информации и аудио и аудиовизуелни материјали во
врска со кандидат во изборниот процес, односно со организатор на изборна кампања) и
(На ден на изборен молк се емитувани програми неповрзани со изборите во кои учествуваат
претставници на органите на власта);

4. Јавно радиодифузно претпријатие „Македонска радио-телевизија“ – Скопје, Прв телевизиски
програмски сервис, МТВ 1

Член 75, став 3 од ИЗ и член 7 од Правилникот
(На ден на изборен молк се емитувани рекламни спотови финансирани од Буџетот на Република
Македонија);

5. ТРД „Телевизија Сител“ ДООЕЛ Скопје

Член 75, став 3 од ИЗ и член 34, став 2, точка а), алинеи 1 од Правилникот
(На ден на изборен молк се емитувани информации во врска со организатор на изборна
кампања).



95

ПРЕГЛЕД НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ

Советот за радиодифузија за констатираните прекршувања на Изборниот законик,
Правилникот за однесување на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната
кампања и Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на
изборната кампања, во периодот од денот на распишување на изборите до завршувањето на
гласањето на денот на одржување на изборите, за време на Предвремените парламентарни
избори во 2011 година, одлучи да се поведат 39 (триесетидевет) постапки за порамнување
против радиодифузерите што ги сториле прекршувањата, од кои :

- 13 (тринаесет) постапки за повреда на Правилникот за однесување на
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања,

- 17 (седумнаесет) постапки за повреда на Правилникот за рамноправен
пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања и за време на
изборниот молк и

- 9 (девет) постапки за повреда на Изборниот законик, поради необезбедување
рамноправен пристап во изборното медиумско претставување за време на изборната
кампања на сите учесници во изборниот процес.

Од наведените постапки за порамнување:

- 10 (десет) постапки завршиле УСПЕШНО, наведени во Преглед бр.1,

- 19  (деветнаесет) постапки НЕ УСПЕАЛЕ, за кои Советот согласно со член 49
став 7 од Законот за прекршоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2006,
69/2006 и 51/2011), поднесе Барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот
суд, наведени во Преглед бр.2,

- 10 (десет) постапки за порамнување се во тек, наведени во Преглед бр.3.
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Преглед бр.1
на постапки за порамнување кои завршиле УСПЕШНО

за прекршоци сторени за време на Предвремените парламентарни избори во 2011 година

Бр. Назив на радиодифузерот/
јавниот радиодифузен сервис

Кој член од Изборниот законик/Правилникот за
однесување на радиодифузерите во периодот пред
започнување на изборната кампања/Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското претставување
за време на изборна кампања

Основ за плаќање по порамнување (Платен
налог) со рок за плаќање

1. Трговско радиодифузно друштво „А1 Телевизија“
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Перо Наков“
бр.60, Скопје - Гази Баба и главен и одговорен
уредник Младен Чадиковски

Член 75 став 2 од Изборниот законик и член 13 став 2
од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите
во периодот пред започнување на изборната кампања
бр.01-1596/1 од 21.4.2011 година

Врз основа на издадениот Платен налог бр.03-
1899/2 од 13.5.2011 година, глобите се платени
во предвидениот рок, односно на 22.6.2011
година. СРД е известен за извршената уплата со
допис бр.03-1899/3 од 24.6.2011 г.

2. Трговско радиодифузно друштво „А1 Телевизија“
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Перо Наков“
бр.60, Скопје - Гази Баба, и главен и одговорен
уредник Младен Чадиковски

Член 75 став 2 од Изборниот законик и член 15 став 1
од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите
во периодот пред започнување на изборната кампања
бр.01-1596/1 од 21.4.2011 година

Врз основа на издадениот Платен налог бр.03-
1977/2 од 20.5.2011 година , глобите се платени
во предвидениот рок, односно на 22.6.2011
година. СРД е известен за извршената уплата со
допис бр.03-1977/3 од 24.6.2011 г.

3. Радиодифузното друштво „Наша ТВ“ ДОО Скопје, со
седиште на ул.„Милан Мијалковиќ“ бр.54, Скопје -
Кисела Вода, и главен и одговорен уредник Емилија
Евтимова-Гогова

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања бр.01-1597/1
од 21.4.2011 година

Платниот налог бр.03-2264/4 од 15.6.2011 година е
примен на 21.6.2011 година од страна на
одговорните лица , глобите се платени во
предвидениот рок, односно на 22.6.2011
година. СРД е известен за извршената уплата со
допис бр.03-2264/5 од 22.6.2011 г.
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4. Трговското радиодифузно друштво „Канал 5“ ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. „Скупи“ б.б., Скопје, и
главен и одговорен уредник Лидија Богатинова

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања бр.01-1597/1
од 21.4.2011 година

Платниот налог бр.03-2261/4 од 15.6.2011 година е
примен на 17.6.2011 година од страна на
одговорните лица , и глобите се платени во
предвидениот рок, односно на 21.6.2011
година. СРД е известен за извршената уплата со
допис бр.05-2261/5, за одговорен и главен
уредник,  и бр. 05-2261/6, за правно лице од
23.6.2011 г.

5. Трговското радиодифузно друштво „ТВ Ирис“
ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. „Гоце Делчев“
бр.44, Штип, и главен и одговорен  уредник Војо
Маневски

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 24 од
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања бр.01-
1597/1 од 21.4.2011 година

Платниот налог бр.03-2262/4 од 15.05.2011 година
е примен на 21.6.2011 година од страна на
одговорните лица. Глобите се платени во
предвидениот рок, на 27.6.2011 година, но
уплатениот износ е помал од оној наведен во
платниот налог. Доставено е укажување да се
изврши доплата, во спротивно ќе се смета дека
порамнувањето не е успешно и ќе се поведе
прекршочна постапка.

6. Трговско радиодифузно друштво „Телевизија Шутел“
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.„Че Гевара“ бр.37,
Скопје - Шуто Оризари, и главен и одговорен
уредник Мирсадет Авдулова од Скопје

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 27 од
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања бр.01-1597/1
од 21.4.2011 година

Врз основа на издадениот Платен налог бр.03-
2263/4 од 15.6.2011 година, глобите се платени
во предвидениот рок, односно на 29.6.2011
година. СРД е известен за извршената уплата со
допис бр.03-2263/5, за одговорен и главен
уредник, и за правно лице од 29.6.2011 г.

7. Трговско радиодифузно друштво „ТВ БТР Национал“
Зоран ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.„37“” бр.108,
Скопје - Центар, и главен и одговорен уредник Зоран
Димов од Скопје

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања бр.01-1597/1
од 21.4.2011 година

Врз основа на издадениот Платен налог бр.03-
2289/4 од 15.06.2011 година , глобите се платени
во предвидениот рок, односно на 30.6.2011
година. СРД е известен за извршената уплата, но
сè уште не е доставен допис.
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8. Трговско радиодифузно друштво „А1 Телевизија“
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Перо Наков“
бр.60, Скопје - Гази Баба, и главен и одговорен
уредник Младен Чадиковски

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 34 став 2
точка а). алинеја 1 и 3 од Правилникот за рамноправен
пристап во медиумското претставување за време на
изборна кампања бр.01-1597/1 од 21.4.2011 година

Врз основа на издадениот Платен налог бр.03-
2305/4 од 15.06.2011 година , глобите се платени
во предвидениот рок, односно на 29.6.2011
година и на 30.6.2011 година. СРД е известен за
извршената уплата со допис бр.03-2305/5 од
30.6.2011 г.

9. Трговско радиодифузно друштво „А1 Телевизија“
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Перо Наков“
бр.60, Скопје - Гази Баба, и главен и одговорен
уредник Младен Чадиковски

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања бр.01-1597/1
од 21.4.2011 година

Врз основа на издадениот Платен налог бр.03-
2298/4 од 15.06.2011 година , глобите се платени
во предвидениот рок, односно на 29.6.2011
година и 30.06.2011 година. СРД е известен за
извршената уплата со допис бр.03-2298/5 од
30.6.2011 г.

10. Трговско радиодифузно друштво „А1 Телевизија“
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Перо Наков“
бр.60, Скопје - Гази Баба, и главен и одговорен
уредник Младен Чадиковски

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 27 од
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања бр.01-1597/1
од 21.4.2011 година

Врз основа на издадениот Платен налог бр.03-
2323/4 од 14.06.2011 година , глобите се платени
во предвидениот рок, односно на 29.6.2011
година и 30.6.2011 година. СРД е известен за
извршената уплата со допис бр.03-2323/5 од
30.6.2011 г.
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Преглед бр.2
на НЕУСПЕШНО спроведени постапки за порамнување за прекршоци

сторени за време на Предвремените избори за пратеници во Собранието на РМ во 2011 година

Бр. Назив на радиодифузерот/
јавниот радиодифузен сервис

Кој член од Изборниот законик/Правилник
за однесување на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања / Правилник  за рамноправен
пристап во медиумското претставување за
време на изборна кампања

Резултат од  постапката

1.
Трговско радиодифузно друштво
„АЛБ ТВ 2010” Скопје, со седиште на
ул.”Петар Поп Арсов” бр.12, Скопје, и
главен и одговорен уредник Шхилзен
Лишај од Скопје

Член 75 став 2 од Изборниот законик и член
15 став 1  од Правилник за однесување на
радиодифузерите во периодот пред
започнување на изборната кампања бр.01-
1596/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa,и покрај уредната достава на Записникот за
констатиран прекршок бр. 03-1879/1 од 12.05.2011г., и Покани бр. 03-
2199/1 и бр. 03-2198/1 од 01.06.2011г., не дојдоа во Советот во утврдениот
термин, за да подигнат Платен налог, со што постапката за
порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

2.
Трговското радиодифузно друштво
„Канал 5” ДООЕЛ Скопје, со седиште
на ул.”Скупи” бб, Скопје, и главен и
одговорен уредник Лидија Богатинова

Член 75 став 2 од Изборниот законик и член
13 од Правилник за однесување на
радиодифузерите во периодот пред
започнување на изборната кампања бр.01-
1596/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa,и покрај уредната достава на Записникот за
констатиран прекршок бр. 03-1880/1 од 12.05.2011г., и Покани бр. 03-
2192/1 и бр. 03-2193/1 од 01.06.2011г., не дојдоа во Советот во утврдениот
термин, за да подигнат Платен налог, со што постапката за
порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.
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3.

Трговско радиодифузно друштво
„АЛБ ТВ 2010” Скопје, со седиште на
ул.”Петар Поп Арсов” бр.12, Скопје, и
главен и одговорен уредник Шхилзен
Лишај од Скопје

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член
22 од Правилникот за рамноправен пристап
во медиумското претставување за време на
изборна кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011
година

Одговорните лицa,и покрај уредната достава на Записникот за
констатиран прекршок бр. 03-2293/1 од 07.06.2011г., и Покани бр. 03-
2293/2 и бр. 03-2293/3 од 07.06.2011г., не дојдоа во Советот во утврдениот
термин, за да подигнат Платен налог, со што постапката за
порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

4.
Трговско радиодифузно друштво
„Телевизија Сител” ДООЕЛ Скопје, со
седиште на ул.”Градски Стадион” бб,
Скопје, и главен и одговорен уредник
Драган Павловиќ-Латас од Скопје

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член
31 став 1 од Правилникот за рамноправен
пристап во медиумското претставување за
време на изборна кампања бр.01-1597/1 од
21.04.2011 година

Полномошник на одговорните лица дојде во просториите на Советот во
определниот ден и час, при што се изјасни дека сторителите не се
согласуваат со постапката за порамнување која им била понудена,
Советот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна п-ка до
надлежниот суд на РМ.

Поведена е прекршочна постапка.

5.
Трговско радиодифузно друштво
„Телевизија Сител” ДООЕЛ Скопје, со
седиште на ул. „Градски Стадион” бб,
Скопје, и главен и одговорен уредник
Драган Павловиќ-Латас од Скопје

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член
22 од Правилникот за рамноправен пристап
во медиумското претставување за време на
изборна кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011
година

Полномошник на одговорните лица дојде во просториите на Советот во
определниот ден и час, при што се изјаснија дека сторителите не се
согласуваат со  постапката за порамнување која им била понудена,
Советот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна п-ка до
надлежниот суд на РМ.

Поведена е прекршочна постапка.
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6.
Јавно радиодифузно претпријатие
„Македонска радиотелевизија” Скопје-
МТВ 1 Прв програмски сервис, со
седиште на бул. „Гоце Делчев” бб,
Скопје, и главен и одговорен уредник
Петар Ѕалев

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член
34 став 2 точка а). алинеја 3 од Правилникот
за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa,и покрај уредната достава на Записникот за
констатиран прекршок бр. 03-2299/1 од 07.06.2011г., и Покани бр. 03-
2299/2 и бр. 03-2299/3 од 07.06.2011г., не дојдоа во Советот во утврдениот
термин, за да подигнат Платен налог, со што постапката за
порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

7.
Јавно радиодифузно претпријатие
„Македонска радиотелевизија” Скопје-
Собраниски канал, со седиште на бул.
„Гоце Делчев” бб, Скопје, и главен и
одговорен уредник Снежана Котевска

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член
7 од Правилникот за рамноправен пристап
во медиумското претставување за време на
изборна кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011
година

Одговорните лицa,и покрај уредната достава на Записникот за
констатиран прекршок бр. 03-2300/1 од 07.06.2011г., и Покани бр. 03-
2300/2 и бр. 03-2300/3 од 07.06.2011г., не дојдоа во Советот во утврдениот
термин, за да подигнат Платен налог, со што постапката за
порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

8.
Јавно радиодифузно претпријатие
„Македонска радиотелевизија” Скопје-
МТВ 1 Прв програмски сервис, со
седиште на бул. „Гоце Делчев” бб,
Скопје, и главен и одговорен уредник
Петар Ѕалев

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член
7 од Правилникот за рамноправен пристап
во медиумското претставување за време на
изборна кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011
година

Одговорните лицa,и покрај уредната достава на Записникот за
констатиран прекршок бр. 03-2306/1 од 07.06.2011г., и Покани бр. 03-
2306/2 и бр. 03-2306/3 од 07.06.2011г., не дојдоа во Советот во утврдениот
термин, за да подигнат Платен налог, со што постапката за
порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.
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9.
Трговско радиодифузно друштво
„Телевизија Сител” ДООЕЛ Скопје, со
седиште на ул.”Градски Стадион” бб,
Скопје, и главен и одговорен уредник
Драган Павловиќ-Латас од Скопје

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член
34 став 2 точка а). алинеја 1 од Правилникот
за рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна кампања
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa, и покрај уредната достава на Записникот за
констатиран прекршок бр. 03-2324/1 од 09.06.2011г., и Покани бр. 03-
2324/2 и бр. 03-2324/3 од 09.06.2011г., не дојдоа во Советот во утврдениот
термин, за да подигнат Платен налог, со што постапката за
порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

10.

Радиодифузно трговско друштво
„Телевизија Сонце” ДООЕЛ Прилеп ,
со седиште на ул. „Александар
Македонски” бр. 4/3а, Прилеп, и
одговорен и главен уредник
Александар Келтаноски

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член
34 став 2 точка а). алинеи 1 и 7 од
Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на
изборна кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011
година

Гл. и одговорен уредник  дојде во просториите на Советот во утврдениот
термин, при што се изјасни дека  се согласува со  постапката за
порамнување, и најави дека налогот и глобите, за правното лице и гл. и
одговорен уредник ( со Полномошно ) , ќе ги прими и подмири
управителот, кој не се појави во Советот, при што се констатира дека п-
ката за порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

11.

Радиодифузно трговско друштво
„Телевизија Сонце” ДООЕЛ Прилеп ,
со седиште на ул. „Александар
Македонски” бр. 4/3а, Прилеп, и
одговорен и главен уредник
Александар Келтаноски

Член 75 став 3 од Изборниот законик и член
24 од Правилникот за рамноправен пристап
во медиумското претставување за време на
изборна кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011
година

Гл. и одговорен уредник се изјасни дека  се согласува со  постапката за
порамнување, , но налогот и глобите за правното лице и гл. и одговорен
уредник ( со Полномошно ) , најави дека ќе ги прими и подмири
управителот, кој не се појави во Советот, при што се констатира дека п-
ката за порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.
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12.

Трговско радиодифузно друштво
„Канал 5 Плус” ДООЕЛ Скопје, со
седиште на ул.”Скупи” бб, Скопје и
одговорен уредник Лидија Богатинова

Член 75 став 5 од Изборниот законик и член
6 став1 точка 2 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa,и покрај уредната достава на Записникот за
констатиран прекршок бр. 03-2624/1 од 07.07.2011г., и Покани бр. 03-
2624/2 и бр. 03-2624/3 од 07.07.2011г., не дојдоа во Советот во утврдениот
термин, за да подигнат Платен налог, со што постапката за
порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

13.

Трговско радиодифузно друштво „А1
Телевизијa” ДООЕЛ Скопје, со седиште
на ул. „Перо Наков” бр.60, Скопје и
одговорен уредник Младен Чадиковски

Член 75 став 5 од Изборниот законик и член
6 став1 точка 2 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa,и покрај уредната
достава на Записникот за констатиран прекршок бр. 03-2599/1 од
07.07.2011г., и Покани бр. 03-2599/2 и бр. 03-2599/3 од 07.06.2011г., не
дојдоа во Советот во утврдениот термин, за да подигнат Платен налог, со
што постапката за порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

14.

Јавното радиодифузно друштво
„Македонска радиотелевизија” Скопје,
МТВ 1 – Прв програмски сервис, со
седиште на бул. „Гоце Делчев” бб,
Скопје и одговорен уредник Петар
Ѕалев

Член 75 став 5 од Изборниот законик и член
6 став1 точка 2 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa,и покрај уредната
достава на Записникот за констатиран прекршок бр. 03-2601/1 од
06.07.2011г., и Покани бр. 03-2601/2 и бр. 03-2601/3 од 06.07.2011г., не
дојдоа во Советот во утврдениот термин, за да подигнат Платен налог, со
што постапката за порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка
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15.

Друштво за телекомуникации и
радиодифузија „АЛБ ТВ 2010” ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. „Петар Поп
Арсов” бр.12, Скопје и одговорен
уредник Шкиљзен Љушај

Член 75 став 5 од Изборниот законик и член
6 став1 точка 2 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa,и покрај уредната
достава на Записникот за констатиран прекршок бр. 03-2603/1 од
06.07.2011г., и Покани бр. 03-2603/2 и бр. 03-2603/3 од 06.07.2011г., не
дојдоа во Советот во утврдениот термин, за да подигнат Платен налог, со
што постапката за порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

16.

Трговско радиодифузно друштво
„Канал 5” ДООЕЛ Скопје, со седиште
на ул. „Скупи” бб Скопје и одговорен
уредник Лидија Богатинова

Член 75 став 5 од Изборниот законик и член
6 став1 точка 2 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa,и покрај уредната
достава на Записникот за констатиран прекршок бр. 03-2604/1 од
06.07.2011г., и Покани бр. 03-2604/2 и бр. 03-2604/3 од 06.07.2011г., не
дојдоа во Советот во утврдениот термин, за да подигнат Платен налог, со
што постапката за порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

17.

Трговско радиодифузно друштво
„Телевизија Сител” ДООЕЛ Скопје, со
седиште на ул.„Градски Стадион” бб
Скопје и одоговорен уредник Драган
Павловиќ - Латас

Член 75 став 5 од Изборниот законик и член
6 став1 точка 2 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa,и покрај уредната
достава на Записникот за констатиран прекршок бр. 03-2598/1 од
06.07.2011г., и Покани бр. 03-2598/2 и бр. 03-2598/3 од 06.07.2011г., не
дојдоа во Советот во утврдениот термин, за да подигнат Платен налог, со
што постапката за порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.
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18.

Трговско радиодифузно друштво „ТВ
АБ канал“ Скопје, со седиште на ул.
„Антон Попов” бб, Скопје и
одговорен уредник Љубиша
Цветковски

Член 75 став 5 од Изборниот законик и член
6 став1 точка 2 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година

Управителот  дојде во просториите на Советот во утврдениот термин, при
што се изјасни дека  ќе достави писмен допис во врска со  постапката за
порамнување, најдоцна до 20.07.2011г. , меѓутоа тоа не го стори, при што
се констатира дека п-ката за порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.

19.

Јавното радиодифузно друштво
„Македонска радиотелевизија” Скопје –
Македонско радио Прва програма, со
седиште на бул. „Гоце Делчев” бб,
Скопје и одговорен уредник Даниела
Каневче

Член 75 став 5 од Изборниот законик и член
6 став1 точка 2 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година

Одговорните лицa,и покрај уредната
достава на Записникот за констатиран прекршок бр. 03-2602/1 од
06.07.2011г., и Покани бр. 03-2602/2 и бр. 03-2602/3 од 06.07.2011г., не
дојдоа во Советот во утврдениот термин, за да подигнат Платен налог, со
што постапката за порамнување не успеала.

Поведена е прекршочна постапка.
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Преглед бр.3
на постапки за порамнување за прекршоци сторени за време на Предвремените избори за пратеници во

Собранието на РМ во 2011 година – КОИ СЕ ВО ТЕК (август 2011 г.)

Бр. Назив на радиодифузерот / јавниот радиодифузен
сервис

Кој член од Изборниот законик/Правилникот
за однесување на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања/Правилникот за рамноправен
пристап во медиумското претставување за
време на изборната кампања е прекшен

Опис на прекршување

1. Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ - Манчев ДОО,
Скопје.

Член 75-а став 5 од Изборниот законик и
член 18 став 4 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања

Недоставување ценовник за платено политичко
рекламирање на изборните програми и на кандидатите
на учесниците во изборниот процес.

2. Трговското радиодифузно друштво ПЕРСПЕКТИВА ТВ
ДООЕЛ, Скопје.

Член 75-а став 5 од Изборниот законик и
член 18 став 4 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања

Недоставување ценовник за платено политичко
рекламирање на изборните програми и на кандидатите
на учесниците во изборниот процес.

3. Трговско радиодифузно друштво ТВ Калтрина Мазар
Татеши ДООЕЛ, Струга.

Член 75-а став 5 од Изборниот законик и
член 18 став 4 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања

Недоставување  ценовник за платено политичко
рекламирање на изборните програми и на кандидатите
на учесниците во изборниот процес.
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4. Трговското радиодифузно друштво ТОП ТВ ДООЕЛ,
Берово.

Член 75-а став 5 од Изборниот законик и
член 18 став 4 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања

Недоставување  ценовник за платено политичко
рекламирање на изборните програми и на кандидатите
на учесниците во изборниот процес.

5. Трговското радиодифузно друштво РАДИО СКАЈ,
ДООЕЛ Берово.

Член 75-а став 5 од Изборниот законик и
член 18 став 4 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања

Недоставување ценовник за платено политичко
рекламирање на изборните програми и на кандидатите
на учесниците во изборниот процес.

6. Трговско радиодифузно друштво Радио Пехчево Ванчо
ДООЕЛ, Пехчево.

Член 75-а став 5 од Изборниот законик и
член 18 став 4 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања

Недоставување ценовник за платено политичко
рекламирање на изборните програми и на кандидатите
на учесниците во изборниот процес.

7. Трговско радиодифузно друштво Радио Фокус ДООЕЛ,
Тетово.

Член 75-а став 5 од Изборниот законик и
член 18 став 4 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања

Недоставување ценовник за платено политичко
рекламирање на изборните програми и на кандидатите
на учесниците во изборниот процес.

8. Трговско радиодифузно друштво Радио Валандово
ДОО, Валандово.

Член 75-а став 5 од Изборниот законик и
член 18 став 4 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања

Недоставување ценовник за платено политичко
рекламирање на изборните програми и на кандидатите
на учесниците во изборниот процес.
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9. Друштво за вршење радиодифузна дејност ТРД Радио
Еко - Проект експорт импорт ДООЕЛ, Крива Паланка.

Член 75-а став 5 од Изборниот законик и
член 18 став 4 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во
периодот пред започнување на изборната
кампања

Недоставување ценовник за платено политичко
рекламирање на изборните програми и на кандидатите
на учесниците во изборниот процес.

10. Трговско радиодифузно друштво НАША ТВ ДОО,
Скопје

Член 75 став 5 од Изборниот законик и член
6 став 1 точка 2 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското
претставување за време на изборната
кампања

Не обезбедување рамноправен пристап на сите
учесници во изборниот процес во изборното медиумско
претставување за време на изборната кампања



* * *
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