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- Во вториот десетдневен период од мониторингот врз известувањето во дневно – информативните 
емисии по распишувањето на Предвремените парламентарни избори 2016 година, доминантни теми се 
известувањето за празнувањето на велигденските празници, ставовите на домашните и на странските 
субјекти за и против избори на 5 јуни и опциите за излез од политичката криза, известувањето за 
активностите на власта (како за редовните, така и за оние во функција на изборна кампања), смртта на Коста 
Крпач, промовирањето проекти за земјоделието од изборната програма на ВМРО ДПМНЕ, можното влијание 
на политичката криза врз економската стабилност. 

 
- Вториот извештај покажува дека нема поместување во позитивна насока кај оние радиодифузери кај 

кои беше констатирано дека не ги почитуваат професионалните стандарди и програмски начела за вршење 
на дејноста. 

 
- Програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис генерално ги почитуваат програмските 

принципи и стандарди и сопствените правила за покривање изборни процеси. 
 

- Три телевизиски програмски сервиси – ТВ Алфа, ТВ Канал 5 и ТВ Сител, и натаму известуваат за 
активностите на органите на власта во функција на изборно медиумско претставување на ВМРО ДПМНЕ. Ова 
е евидентно преку две групи прилози. Едните се промотивни за идните изборни мерки на ВМРО ДПМНЕ од 
земјоделието и нивно претставување како владини. Другите се прилози во кои активностите на органите на 
власта кои се тековни се презентираат од страна на носители на функции од ВМРО ДМПМНЕ. Оттаму, со 
начинот на известување за промотивни активности на власта презентирани од носители на функции на 
централно и локално ниво од ВМРО ДПМНЕ, како и претставување на идните изборни мерки на ВМРО 
ДПМНЕ од земјоделието како владини, овие три телевизии го прекршија член 75-б од Изборниот законик 
согласно кој: „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 и на 
Програмскиот сервис наменет за емитување на активностите на Собранието на Република Македонија, во 
периодот од денот на распишување на изборите до нивното завршување не смее да биде во функција на 
изборно медиумско претставување на ниту еден политички субјект.“  

 
- Четири телевизиски програмски сервиси – ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Нова и ТВ Сител не ги 

почитуваат начелата од член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, особено оние со кои 
се бара објективно и непристрасно прикажување на настаните со еднаков третман на различните гледишта и 
мислења и овозможување публиката слободно да оформи мислење за одделни настани и прашања (алинеја 
9), за почитување на човековото достоинство (алинеја 1) и за поттикнување на духот на толеранција (алинеја 
3). 

 

ВТОР ИЗВЕШТАЈ 
ОД МОНИТОРИНГОТ НА МЕДИУМСКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ВО ВЕСТИТЕ 

ВО ПЕРИОДОТ ОД РАСПИШУВАЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ДО ПОЧЕТОКОТ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА  
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- Кај ТВ Алфа, ТВ Канал 51 и ТВ Сител и натаму постои усогласеност во уредувачката политика, 
спротивно на член 61 став 1 алинеја 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно кој 
уредниците, новинарите и другите автори се самостојни, независни и одговорни при создавањето на 
програмите и креирањето на уредувачката политика. Ваквата констатација се темели на: 1. Изборот да се 
пренесат исти еднострани (преземени, симулирани) коментари, колумни и интервјуа од домашни медиуми, и 
колумни на исти странски политичари/аналитичари, преку кои се релативизира уредувачката одговорност за 
јавно искажан став; 2. Позитивните прилози за промовирањето проекти од сферата на земјоделието од 
изборната програма на ВМРО ДПМНЕ; 3. Некритичкото известување за активностите на власта најчесто 
промовирани од носители на функции на централно и локално ниво од ВМРО ДПМНЕ; 4. Негативниот став 
кон СДСМ и нејзиниот претседател Зоран Заев; 5. Известување во негативна рамка за Специјалното јавно 
обвинителство; 6. Употребата на телопите за недвосмислено да се пренесат и позитивните и негативните 
пораки до публиката. Кон овие телевизии, во еден дел се приклучува и ТВ Нова, која се разликува по тоа што, 
во анализираниот дневно-информативен блок главното тежиште го става на известувањето за протестите на 
Граѓанското движење за одбрана на Македонија (ГДОМ) – во позитивен контекст, и на известување со 
негативен тон и рамка за Протестирам со минимизирање на информациите за собирите организирани од 
оваа неформална граѓанска асоцијација. Исто така, оваа телевизија во анализираниот дневно-информативен 
блок за активностите на власта и на ВМРО ДПМНЕ не информира толку интензивно колку другите три 
телевизии.  

 
- ТВ Алсат-М, ТВ 24 Вести и ТВ Шења обезбедуваат значајно присуство на информации за 

активностите на Протестирам низ повеќе градови во државата со репортери на терен и изјави од учесниците, 
додека за протестите на ГДОМ речиси и да не известуваат. ТВ 21-М и ТВ Телма, за собирите организирани 
од страна на Протестирам одвојуваат повеќе време и со директни репортерски јавувања, додека за ГДОМ, 
исто така, речиси и да не информираат. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ТВ Канал 5 Плус овојпат е исклучена од оваа оценка зашто после првите неколку дена, на неа престанаа да се 
емитуваат дневно-информативните емисии од ТВ Канал 5. 
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ЈАВЕН РАДИОДИФУЗЕН СЕРВИС МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 
 

ТЕЛЕВИЗИЈА 

 
 
 
Прв телевизиски програмски сервис - МРТ1 
  

Анализата на Дневникот во 19 часот и 30 минути на МРТ 1 во вториот десетдневен примерок од 
мониторингот на известувањето во предизборниот период, покажува дека Првиот телевизиски сервис на 
Македонската радиотелевизија известува за поширок спектар актуелни настани, користејќи ги новинарските 
жанрови вест и извештај, без коментари и без да зазема страна. 

При покривањето на актуелната општествено - политичка ситуација, МРТ1 ја запознава својата 
публика со ставовите на поголем број политички субјекти, пренесувајќи ги позициите на парламентарните 
партии од власта и од опозицијата за и против различните аспекти на политичката криза - настојувајќи да 
обезбеди нивна приближно рамномерна застапеност2.  
 

Застапеност на субјекти во вести МРТ 1 

Субјект Tраење Процент 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:22:36 11,83 % 

Влада на РМ 00:18:41 9,77 % 

Други субјекти 00:51:573 27,17 % 

ДИК и други органи 00:02:55 1,53 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:16:28 8,62 % 

Без субјекти 00:26:05 13,65 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:04:38 2,43 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:04:38 2,42 % 

Локална самоуправа 00:05:16 2,76 % 

СДСМ 00:06:04 3,18 % 

Граѓански сектор 00:13:20 6,98 % 

ГРОМ - Граѓанска опција за Македонија 00:00:56 0,49 % 

Протестирам 00:02:29 1,30 % 

Експерти/аналитичари 00:01:28 0,77 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:01:18 0,68 % 

Специјално обвинителство 00:00:44 0,38 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:01:07 0,58 % 

Судство 00:03:46 1,97 % 

Собрание на РМ 00:01:13 0,63 % 

                                                           
2 Согласно „Правилата за медиумско покривање на изборни процеси (за рамномерно политичко претставување)“. 
3 Стопанска комора, здруженија при Стопанска комора, режисери, актери, синдикати (ССМ, СОНК, УПОЗ и др.), Народна 
банка на РМ, членови на Филхармонија, свештени лица на МПЦ, адвокати, Кинотека на Македонија, професори, 
доктори, туристички работници, Регулаторна комисија за енергетика, претставници на приватни компании. 

Наоди 
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Јавно обвинителство 00:01:40 0,87 % 

ФРОДЕМ 00:00:36 0,31 % 

Демократски сојуз 00:01:12 0,63 % 

Претседател на РМ 00:00:54 0,47 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:36 0,31 % 

ГДОМ 00:00:32 0,28 % 

Вкупно = 03:11:09 100 % 
 

За протестите се известува кусо, без етикетирање, со потсетување на тоа кои се главните барања на 
организаторите на собирите. 
 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти МРТ 1 

Субјект Tраење Процент 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:05:30 8,27 % 

Влада на РМ 00:06:27 9,70 % 

ДИК и други органи 00:00:23 0,58 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:08:52 13,34 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:02:43 4,09 % 

Други субјекти 00:24:39 37,09 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:01:07 1,68 % 

Локална самоуправа 00:02:34 3,86 % 

СДСМ 00:01:53 2,83 % 

Граѓански сектор 00:07:30 11,28 % 

ГРОМ - Граѓанска опција за Македонија 00:00:40 1,00 % 

Експерти/аналитичари 00:00:44 1,10 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:00:34 0,85 % 

Судство 00:00:43 1,08 % 

ФРОДЕМ 00:00:20 0,50 % 

Демократски сојуз 00:00:34 0,85 % 

Претседател на РМ 00:00:30 0,75 % 

Собрание на РМ 00:00:25 0,63 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:20 0,50 % 

Вкупно = 01:06:28 100 % 
 

Во првите денови од вториот извештаен период се забележуваат неколку прилози кои се промотивни 
за активностите на Владата, но потоа се емитуваат само извештаи за редовните активности на државните 
органи или институции.  
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МРТ2 - Програма на албански јазик 
 

Во вториот период од мониторингот, од 25 април до 4 мај, МРТ2 Програма на албански јазик во 
централниот дневник од 18 часот и 30 минути има емитувано голем квантум прилози поврзани со актуелната 
општествено – политичка ситуација, кои жанровски се определуваат како вест и извештај. Најмногу прилози 
има за ставовите на меѓународниот фактор – амбасадори, меѓународни организации, странски политичари 
ангажирани во решавање на актуелно-политичките состојби во нашата земја.  

Од партиите, најмногу време и е отстапено на СДСМ, потоа на ДУИ, ВМРО-ДПМНЕ и Беса имаат 
исто (мало) време, додека пак нешто помала минутажа има ДПА. Не се присутни информации за Унитети, 
Движење за реформи ДПА, Национално демократска преродба (односно, случувањата на релација Весел 
Мемеди - Фадил Зендели) итн.  

При известувањето за протестите, забележливо е дека за Протестирам има 9 минути и 32 секунди, 
додека пак за ГДОМ нема информации.    
 

Застапеност на субјекти во вести МРТ 2 - албански јазик 

Субјект Tраење Процент 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:08:39 4,66 % 

ДИК и други органи 00:06:55 3,73 % 

Левица 00:02:00 1,08 % 

СДСМ 00:10:20 5,58 % 

Демократски сојуз 00:00:14 0,13 % 

Граѓански сектор 00:21:22 11,53 % 

Судство 00:03:58 2,14 % 

Протестирам 00:09:32 5,15 % 

Влада на РМ 00:13:22 7,21 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:03:14 1,74 % 

Други субјекти 00:29:564 16,15 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:27:47 14,99 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:12:28 6,72 % 

ЛДП - Либерално-демократска партија 00:00:16 0,14 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:01:42 0,92 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:01:07 0,60 % 

Експерти/аналитичари 00:11:46 6,35 % 

Јавно обвинителство 00:03:18 1,78 % 

Без субјекти 00:09:24 5,07 % 

Специјално обвинителство 00:03:04 1,65 % 

Локална самоуправа 00:02:06 1,14 % 

Беса 00:01:42 0,92 % 

Претседател на РМ 00:01:08 0,61 % 

Вкупно = 03:05:21 100 % 
 

 
 
 

                                                           
4 Стопанска комора на РМ, Стопанска комора на Северозападна Македонија, Тетовски универзитет, адвокатите, АВМУ, 
Сојуз на синдикатите на РМ, лекарите како професија, црквите и др. 
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Структура на директни обраќања во вести по субјекти МРТ 2 - албански јазик 

Субјект Tраење Процент 

ДИК и други органи 00:01:29 3,35 % 

Левица 00:00:28 1,06 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:01:13 2,75 % 

Други субјекти 00:06:45 15,26 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:07:49 17,67 % 

Граѓански сектор 00:06:24 14,47 % 

Влада на РМ 00:04:00 9,04 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:02:56 6,63 % 

СДСМ 00:03:01 6,82 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:03:00 6,78 % 

Експерти/аналитичари 00:05:46 13,04 % 

Претседател на РМ 00:00:20 0,75 % 

Без субјекти 00:00:19 0,72 % 

Локална самоуправа 00:00:44 1,66 % 

Вкупно = 00:44:14 100 % 
 
 
 

Собраниски канал 
 

На Собранискиот канал се реемитуваат вестите од МРТ1. 
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РАДИО 

 
 

 
 
Македонско Радио Прва програма - МР1 
 

Анализата на известувањето во дневно – информативните емисии на Македонско Радио – Прва 
програма, во вторите десет дена опфати девет изданија на Пладневниот весник од 15 часот и 30 минути и 
едно на Дневни новости во 14 часот, емитувано во недела. Голем дел од времето е посветено на 
велигденските празници и на атмосферата во туристичките центри. Радиото известува за ставовите за 
актуелните прашања поврзани со политичката криза на поголем број парламентарни политички партии, но со 
мали минутажи. За собирите и на Протестирам и на ГДОМ се известува ретко. Медиумот одлучува да 
пренесе колумна на странски политичар која има негативен став кон „дестабилизирачките револуции“ и 
„левицата“. 
 

Застапеност на субјекти во вести Македонско радио 1 

Политички субјект Tраење Процент 

ДИК и други органи 00:09:49 4,62 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:26:27 12,45 % 

Влада на РМ 00:18:16 8,60 % 

Граѓански сектор 00:11:07 5,23 % 

Левица 00:01:37 0,76 % 

Јавно обвинителство 00:02:25 1,14 % 

СДСМ 00:04:35 2,16 % 

Демократски сојуз 00:01:20 0,62 % 

ЛДП - Либерално-демократска партија 00:00:26 0,21 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:00:44 0,35 % 

Локална самоуправа 00:04:30 2,11 % 

Судство 00:09:08 4,29 % 

Други субјекти 01:06:085 31,13 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:17:16 8,13 % 

Без субјекти 00:20:35 9,69 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:02:09 1,01 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:01:36 0,75 % 

Специјално обвинителство 00:02:13 1,04 % 

Протестирам 00:02:38 1,24 % 

Претседател на РМ 00:02:25 1,14 % 

Собрание на РМ 00:02:23 1,12 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:53 0,42 % 

                                                           
5 Балкан енерџи груп, затворенички, Високата школа за новинарство и односи со јавноста, Стопанска комора, Обединета 
македонска дијаспора, Институтот за комуникации, МПЦ, доктори, угостители, гувернерот на НБРМ Димитар Богов, 
синдикати, АМСМ И СЛ. 
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ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:00:43 0,34 % 

ГДОМ 00:00:37 0,29 % 

Експерти/аналитичари 00:02:28 1,16 % 

Вкупно = 03:32:28 100 % 

 
Покрај редовното информирање за работата на државните органи, во неколку наврати се емитуваат 

прилози кои имаат промотивен карактер за активностите на власта. 
 
 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти Македонско радио 1 

Субјект Tраење Процент 

ДИК и други органи 00:02:13 4,93 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:07:19 16,27 % 

Граѓански сектор 00:04:36 10,23 % 

Левица 00:00:41 1,52 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:00:31 1,15 % 

Локална самоуправа 00:01:29 3,30 % 

Влада на РМ 00:04:16 9,48 % 

Други субјекти 00:14:05 31,31 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:04:39 10,34 % 

СДСМ 00:01:27 3,22 % 

Судство 00:00:35 1,30 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:00:16 0,59 % 

Експерти/аналитичари 00:00:17 0,63 % 

Собрание на РМ 00:00:28 1,04 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:23 0,85 % 

Демократски сојуз 00:00:24 0,89 % 

Претседател на РМ 00:01:20 2,96 % 

Вкупно = 00:44:59 100 % 
 

 
 
МР2 - Програма на албански јазик 

 
Програмата на албански јазик на Македонското Радио, во десетте изданија на Вестите во 16 часот од 

анализираниот период, емитува мноштво прилози за актуелните настани. За партиите има малку време, со 
тоа што од поголемите партии, најмногу време има СДСМ, потоа ДУИ и ДПА, воопшто ја нема ВМРО-ДПМНЕ. 
Од помалите, и/или помладите партии, најмногу време има Левица, а воопшто ги нема Движење за реформи 
ДПА, Унитети, Беса, Национално демократска преродба (односно релациите Весел Мемеди-Фадил Зендели) 
и др.  

 

Застапеност на субјекти во вести МР Програма на албански јазик 

Субјект Tраење Процент 

Влада на РМ 00:10:18 7,20 % 

Експерти/аналитичари 00:10:45 7,51 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:07:38 5,34 % 

Левица 00:02:12 1,54 % 

СДСМ 00:03:01 2,11 % 
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Демократски сојуз 00:00:23 0,27 % 

Граѓански сектор 00:25:24 17,75 % 

Протестирам 00:05:21 3,74 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:25:04 17,52 % 

ДИК и други органи 00:05:17 3,69 % 

Локална самоуправа 00:04:26 3,10 % 

Опозициски совет 00:02:02 1,42 % 

Други субјекти 00:25:086 17,57 % 

Судство 00:04:42 3,28 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:01:05 0,76 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:01:44 1,21 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:01:13 0,85 % 

Специјално обвинителство 00:04:03 2,83 % 

Без субјекти 00:02:32 1,77 % 

ГДОМ 00:00:47 0,54 % 

Вкупно = 02:23:05 100 % 

 
Најмногу време во вестите генерално (25 минути и 24 секунди) е издвоено за активностите на 

граѓанскиот сектор, односно на: ЦИВИЛ, Евро-атлантски совет, ЗНМ, Синдикат на новинарите, ТАКСО, 
Проект за меѓуетничка интеграција во образованието, Студентски пленум, МОСТ, Здружение за заштита од 
стресот, Хелсиншки комитет, ЕКО-NATYRA, Совет за етика во медиумите и др. Исто така, значајно е времето 
(25 минути) во кое е известувано за ставовите и пораките на меѓународните организации и странските 
политичари.  

 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти МР Програма на албански јазик 

Субјект Tраење Процент 

Експерти/аналитичари 00:03:40 18,80 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:00:59 5,04 % 

Локална самоуправа 00:01:02 5,30 % 

Опозициски совет 00:00:37 3,16 % 

Други субјекти 00:02:59 15,30 % 

Влада на РМ 00:01:27 7,44 % 

Граѓански сектор 00:04:25 22,65 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:03:25 17,52 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:00:56 4,79 % 

Вкупно = 00:19:30 100 % 

 
Асоцијациите на граѓаните Протестирам, Опозициски совет и ГДОМ, со нивните активности се, исто 

така, присутни, со тоа што за Протестирам има најмногу информации. 

                                                           
6 Државниот универзитет во Тетово, адвокати, весникот „Дневник“, Народна банка на РМ, Собрание на Албанците од 
Швајцарија, Здружение на ОВЛ-УЧК, Народен правобранител, Црвен крст на РМ, КУД „Фортеса“ Кичево и др. 
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ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 
 

ТЕРЕСТРИЈАЛНИ ТВ 

 
 

 
 

ТВ Алсат – М 
 

Вториот десетдневен мониторинг период, во текот на кој беше направен увид во начинот на 
известување во нови десет изданија на Вестите во 19 часот на ТВ Алсат–M, во голем дел покажа исти 
резултати со оние од првиот Извештај. И натаму се известува за ставовите на голем број парламентарни и 
вонпарламентарни политички партии, при што најмногу време е издвоено за ДУИ и СДСМ. 
 

Застапеност на субјекти во вести ТВ Алсат-М 

Субјект Tраење Процент 

Протестирам 00:26:14 9,63 % 

Левица 00:03:03 1,12 % 

СДСМ 00:07:31 2,76 % 

Демократски сојуз 00:00:55 0,34 % 

Специјално обвинителство 00:08:32 3,13 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:01:08 0,42 % 

Локална самоуправа 00:13:32 4,97 % 

ППД - Политичка партија Достоинство 00:00:55 0,34 % 

Граѓански сектор 00:11:03 4,05 % 

Други субјекти 00:52:027 19,09 % 

ДИК и други органи 00:13:36 4,99 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:08:05 2,97 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:28:52 10,59 % 

Без субјекти 00:19:27 7,14 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:04:34 1,68 % 

Влада на РМ 00:14:14 5,22 % 

ГДОМ 00:01:14 0,46 % 

Експерти/аналитичари 00:28:01 10,28 % 

Судство 00:09:12 3,37 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:04:17 1,57 % 

Претседател на РМ 00:01:03 0,39 % 

ЛДП - Либерално-демократска партија 00:01:00 0,37 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:02:02 0,74 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:01:53 0,69 % 

Јавно обвинителство 00:06:00 2,20 % 

НДП - Фадил Зендели 00:00:47 0,29 % 

                                                           
7 Професори, ректори, банки, Стопанска комора, Државниот универзитет во Тетово, затвореници, адвокати, компании, 
Народниот правобранител, синдикалци, АВМУ, лекари и синоптичари, поранешни припадници на Она, уметници, граѓани 
и сл. 
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Беса 00:00:47 0,29 % 

ДПА-ДР 00:02:31 0,92 % 

Вкупно = 04:32:33 100 % 
 

Известува со неутрален или со критички тон и рамка за дилемите околу општествено-политичката 
ситуација и другите актуелни теми, понекогаш коментирајќи ги и честопати користејќи експерти. Значајно е 
присуството на информации за активностите на Протестирам низ повеќе градови во државата со репортери 
на терен и изјави од учесниците (26 минути и 14 секунди). За протестите на ГДОМ е одвоена само 1 минута и 
14 секунди. 
 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ Алсат-М 

Субјект Tраење Процент 

Левица 00:01:31 2,53 % 

ППД - Политичка партија Достоинство 00:00:17 0,47 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:00:16 0,45 % 

Локална самоуправа 00:04:04 6,79 % 

ДИК и други органи 00:02:40 4,45 % 

Граѓански сектор 00:04:16 7,12 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:01:05 1,81 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:03:27 5,76 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:05:17 8,82 % 

Други субјекти 00:14:13 23,73 % 

Експерти/аналитичари 00:11:53 19,84 % 

Влада на РМ 00:03:57 6,59 % 

Судство 00:00:36 1,00 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:01:05 1,81 % 

СДСМ 00:03:15 5,43 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:00:21 0,58 % 

НДП - Фадил Зендели 00:00:21 0,58 % 

Беса 00:00:15 0,42 % 

ДПА-ДР 00:01:05 1,81 % 

Вкупно = 00:59:54 100 % 
 

Се држи до уредничката одлука да не информира за промотивните активности на носителите на 
функции во власта туку да известува за Владата преку редовните активности на државните органи. 
Телевизијата внимание посветува и на други, пред сè социјални теми важни за животот на граѓаните. 
 
 
 
ТВ Алфа 
 

Во вторите десет дена од мониторингот на медиумското известување во Вестите во 17 часот и 30 
минути, ТВ Алфа продолжува да ги прекршува начелата од член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги со кои се бара објективно и непристрасно прикажување на настаните со еднаков третман 
на различните гледишта и мислења и овозможување публиката слободно да оформи мислење за одделни 
настани и прашања (алинеја 9), почитување на човековото достоинство (алинеја 1), поттикнување на духот на 
толеранција (алинеја 3) и самостојност, независност и одговорност при создавањето на програмите и 
креирањето на уредувачката политика (алинеја 13).  



 АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

  

 

 

12 

Телевизија Алфа го прекрши и член 75-б од Изборниот законик согласно кој: „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 и на Програмскиот сервис наменет за 
емитување на активностите на Собранието на Република Македонија, во периодот од денот на распишување 
на изборите до нивното завршување не смее да биде во функција на изборно медиумско претставување на 
ниту еден политички субјект.“ 

 

Застапеност на субјекти во вести ТВ АЛФА 

Субјект Tраење Процент 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:22:29 8,23 % 

СДСМ 00:14:32 5,32 % 

Други субјекти 01:20:178 29,38 % 

Граѓански сектор 00:05:32 2,03 % 

Експерти/аналитичари 00:03:51 1,41 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:31:22 11,48 % 

Левица 00:01:05 0,40 % 

ГРОМ - Граѓанска опција за Македонија 00:01:15 0,46 % 

Влада на РМ 00:30:18 11,09 % 

Локална самоуправа 00:09:04 3,32 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:17:06 6,26 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:03:40 1,34 % 

Без субјекти 00:32:04 11,74 % 

ДИК и други органи 00:02:40 0,98 % 

Судство 00:01:43 0,63 % 

Протестирам 00:00:59 0,36 % 

ГДОМ 00:00:59 0,36 % 

Специјално обвинителство 00:07:45 2,84 % 

Беса 00:01:00 0,37 % 

Претседател на РМ 00:01:47 0,65 % 

Собрание на РМ 00:01:19 0,48 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:00:33 0,20 % 

Јавно обвинителство 00:01:57 0,71 % 

Вкупно = 04:33:18 100 % 

 
При анализата на информирањето за актуелната општествено-политичка ситуација, може да се 

констатира дека Телевизијата е концентрирана на два главни пункта: 
- Известување со негативен тон и рамка за СДСМ и нејзиниот претседател Зоран Заев, Специјалното 

јавно обвинителство и протестите организирани од Протестирам;  
- Позитивен тон и рамка за ВМРО ДПМНЕ и Владата, пред сè на тој начин што за проектите од 

земјоделието од изборната програма на ВМРО ДПМНЕ, кои нејзиниот претседател Никола Груевски ги 
промовираше во текот на периодот опфатен со анализата, известува како за де факто идни проекти на 
Владата. Освен ова, присутно е известување за активности на власта промовирани од министрите, 
замениците - министри и градоначалниците од ВМРО ДПМНЕ.  
 Прекршувањето на член 75-б од Изборниот законик е сторено со втората група прилози9. 

                                                           
8 Захир Бекири – Чауш и Имер Бекири, Божидар Јанковски, НБРМ, компании, доктори, Стопанска комора на Македонија, 
Коста Крпач, МПЦ, Муса Љамалари, Јован Вранишковски, Сојуз на синдикати на Македонија итн. 
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Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ АЛФА 

Субјект Tраење Процент  

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:06:55 10,76 % 

СДСМ 00:02:23 3,71 % 

Експерти/аналитичари 00:02:16 3,53 % 

ГРОМ - Граѓанска опција за Македонија 00:00:57 1,48 % 

Влада на РМ 00:08:30 13,22 % 

Локална самоуправа 00:03:16 5,08 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:05:56 9,23 % 

Други субјекти 00:28:11 43,84 % 

Граѓански сектор 00:02:01 3,14 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:02:35 4,02 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:00:47 1,22 % 

Беса 00:00:17 0,44 % 

Собрание на РМ 00:00:13 0,34 % 

Вкупно = 01:04:17 100 % 

 
 
 
ТВ Канал 5 
 

ТВ Канал 5, во Дневникот во 18 часот, во вториот извештаен период продолжува да емитува прилози 
со кои ги прекршува начелата од член 61 на ЗААВМУ за објективно и непристрасно прикажување на 
настаните со еднаков третман на различните гледишта и мислења и овозможување публиката слободно да 
оформи мислење за одделни настани и прашања (алинеја 9), за почитување на човековото достоинство 
(алинеја 1), за поттикнување на духот на толеранција (алинеја 3) и за самостојност, независност и 
одговорност при создавањето на програмите и креирањето на уредувачката политика (алинеја 13). 

Освен ова, ТВ Канал 5 го прекрши и член 75-б од Изборниот законик согласно кој: „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 и на Програмскиот сервис наменет за 
емитување на активностите на Собранието на Република Македонија, во периодот од денот на распишување 
на изборите до нивното завршување не смее да биде во функција на изборно медиумско претставување на 
ниту еден политички субјект.“ 
 

Застапеност на субјекти во вести ТВ Канал 5 

Субјект Tраење Процент 

ДИК и други органи 00:10:51 3,13 % 

Граѓански сектор 00:09:00 2,60 % 

ГРОМ - Граѓанска опција за Македонија 00:01:30 0,43 % 

Влада на РМ 00:45:40 13,18 % 

Левица 00:01:22 0,39 % 

СДСМ 00:15:30 4,47 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:28:12 8,14 % 

                                                                                                                                                                                           
9 Поединечните прилози се наведени во Извештајот од извршениот програмски надзор достапен на веб страницата на 
Агенцијата. 
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Локална самоуправа 00:17:44 5,12 % 

Експерти/аналитичари 00:09:09 2,64 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:40:23 11,65 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:29:21 8,47 % 

Други субјекти 01:40:4410 29,07 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:02:05 0,60 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:00:04 0,02 % 

Собрание на РМ 00:01:08 0,33 % 

Судство 00:06:33 1,89 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:01:56 0,56 % 

Специјално обвинителство 00:02:46 0,80 % 

Без субјекти 00:13:09 3,79 % 

Јавно обвинителство 00:03:49 1,10 % 

Беса 00:02:03 0,59 % 

Претседател на РМ 00:01:48 0,52 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:04 0,02 % 

Демократски сојуз 00:00:04 0,02 % 

Протестирам 00:01:06 0,32 % 

ГДОМ 00:00:32 0,16 % 

 Вкупно = 05:46:33 100 % 

  
Во известувањето доминираат две крупни теми:  
- На една страна се прилозите, преземени симулирани коментари од домашни и колумни од странски 

медиуми со кои се создаваат негативен тон и рамка за СДСМ и нејзиниот претседател, Специјалното јавно 
обвинителство и Протестирам; 

- На другата страна се две групи прилози. Во едните, со позитивен тон и рамка се информира за 
активностите на ВМРО ДПМНЕ. Во другите, со кои е прекршен член 75-б од Изборниот законик, повторно со 
позитивен тон и рамка, се известува за активности на власта промовирани од министрите, замениците – 
министри и градоначалниците од ВМРО ДПМНЕ, или промовирањето проекти од оваа партија се претставува 
како владина политика11.  

За дневните протести, ниту на ГДОМ ниту на Протестирам не се известува. 
 

 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ Канал 5 

Субјект Tраење Процент 

Граѓански сектор 00:06:38 5,52 % 

ГРОМ - Граѓанска опција за Македонија 00:01:04 0,89 % 

Левица 00:00:57 0,79 % 

СДСМ 00:04:10 3,47 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:11:31 9,59 % 

                                                           
10 Фијат Цаноски, Емилија Полак, нуркачи, Лазар Ристовски, Синдикат на култура, МНТ, Театар Комедија, Драмски, 
СОНК, Муса Љамалари, стопанственици и компании гувернерот на НБРМ Димитар Богов, Сојуз на стопански комори на 
Македонија, адвокат, претставник на Црвен крст, МПЦ, свештеници, докторка од Брза Помош, Битола на велосипед, 
Јован Вранишковски, Сојуз на синдикати на Македонија, туристички работници, монахиња Евпраксија, музичари, Коста 
Крпач. 
11

 Поединечните прилози се наведени во Извештајот од извршениот програмски надзор достапен на веб страницата на 
Агенцијата. 
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Локална самоуправа 00:06:04 5,05 % 

Експерти/аналитичари 00:05:21 4,46 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:20:54 17,40 % 

Други субјекти 00:40:17 33,55 % 

Влада на РМ 00:15:17 12,73 % 

ДИК и други органи 00:01:13 1,01 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:03:33 2,96 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:01:39 1,37 % 

Беса 00:00:53 0,74 % 

Претседател на РМ 00:00:34 0,47 % 

Вкупно = 02:00:05 100 % 

  
Освен за актуелната општествено-политичка ситуација, редовните активности на власта и прилози за 

празнувањето на Велигден, ТВ Канал 5 емитува и други прилози од поширок интерес за граѓаните на 
Македонија. 
 
 
ТВ Сител 
 

Анализата на вториот блок од десет изданија на Дневникот во 19 часот на ТВ Сител ја потврдува 
претходната констатација дека оваа телевизија, при известувањето во дневно-информативните емисии, ги 
прекршува начелата од член 61 од ЗААВМУ за објективно и непристрасно прикажување на настаните со 
еднаков третман на различните гледишта и мислења и овозможување публиката слободно да оформи 
мислење за одделни настани и прашања (алинеја 9), за почитување на човековото достоинство (алинеја 1), 
за поттикнување на духот на толеранција (алинеја 3) и за самостојност, независност и одговорност при 
создавањето на програмите и креирањето на уредувачката политика (алинеја 13). 

ТВ Сител го прекрши и член 75-б од Изборниот законик согласно кој: „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 и на Програмскиот сервис наменет за емитување на 
активностите на Собранието на Република Македонија, во периодот од денот на распишување на изборите 
до нивното завршување не смее да биде во функција на изборно медиумско претставување на ниту еден 
политички субјект.“ 
 

 

Застапеност на субјекти во вести ТВ Сител 

Субјект Tраење Процент 

Други субјекти 01:21:1012 27,72 % 

Левица 00:01:29 0,51 % 

ГРОМ - Граѓанска опција за Македонија 00:00:56 0,32 % 

Граѓански сектор 00:11:06 3,79 % 

СДСМ 00:14:51 5,07 % 

Локална самоуправа 00:15:24 5,26 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:23:43 8,10 % 

Влада на РМ 00:41:45 14,26 % 

                                                           
12 Захир Бекири - Чауш, доктори, компании, стопанственици, НБРМ, Стопанска комора на Македонија, Коста Крпач, МПЦ, 
Муса Љамалари, Јован Вранишковски, Сојуз на синдикати на Македонија итн. 
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Министри/заменици од СДСМ 00:06:19 2,16 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:18:27 6,30 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:29:35 10,11 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:01:51 0,63 % 

ДИК и други органи 00:01:40 0,57 % 

Собрание на РМ 00:01:35 0,54 % 

Без субјекти 00:12:12 4,17 % 

Експерти/аналитичари 00:17:39 6,03 % 

Судство 00:06:41 2,28 % 

Специјално обвинителство 00:01:17 0,44 % 

Претседател на РМ 00:02:03 0,70 % 

Јавно обвинителство 00:00:26 0,15 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:38 0,21 % 

Демократски сојуз 00:00:38 0,21 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:00:45 0,25 % 

ГДОМ 00:00:22 0,12 % 

Протестирам 00:00:22 0,12 % 

 Вкупно = 04:52:49 100 % 

 
 Во начинот на известување на овој медиум се очигледни три линии: 

-  Известување со негативен тон и рамка за СДСМ и нејзиниот претседател и за Специјалното јавно 
обвинителство; 

- Избор да не се информира за протестите (и од Протестирам и од ГДОМ), но преку 
позајмени/симулирани коментари и свои коментаторски извештаи да се гради негативна рамка и да се 
реферира со негативен тон кон собирите организирани од Протестирам; и 

- Информирање со позитивен тон и рамка за ВМРО ДПМНЕ и за Владата преку прилози за 
претставување на идни проекти од изборната програма на ВМРО ДПМНЕ како владини проекти, како и 
прилози за промотивни активности на власта во кои учествуваат носители на функции на власта од или 
блиски до ВМРО ДПМНЕ. Ова е групата прилози со кои е прекршен член 75-б од Изборниот законик13. 
 

 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ Сител 

Субјект Tраење Процент 

Други субјекти 00:26:11 36,54 % 

Левица 00:00:31 0,72 % 

ГРОМ - Граѓанска опција за Македонија 00:00:45 1,05 % 

Граѓански сектор 00:05:27 7,61 % 

Локална самоуправа 00:04:09 5,79 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:09:20 13,03 % 

СДСМ 00:02:31 3,51 % 

Влада на РМ 00:08:17 11,56 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:03:56 5,49 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:03:58 5,54 % 

Експерти/аналитичари 00:03:24 4,75 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:01:17 1,79 % 

                                                           
13

 Поединечните прилози се наведени во Извештајот од извршениот програмски надзор достапен на веб страницата на 
Агенцијата. 
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Без субјекти 00:00:09 0,21 % 

Претседател на РМ 00:00:28 0,65 % 

Собрание на РМ 00:00:14 0,33 % 

Демократски сојуз 00:00:31 0,72 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:31 0,72 % 

Вкупно = 01:11:39 100 % 

 
 
 
ТВ Телма 
 

Наодите од мониторингот на втората група од десет изданија на Дневникот во 18 часот и 30 минути 
на Телевизија Телма, во голем дел се поклопуваат со оние од првиот извештаен период. Телевизијата 
генерално се држи до начелото при известувањето во дневно-информативните емисии во периодот по 
распишувањето на изборите да обезбеди различни гледишта. Карактеристично е што за прилозите се 
користат различни извори, а многу често се презентираат гледишта и ставови кои се разликуваат или се 
дијаметрално спротивставени. Може да се забележи критички однос кон власта, но без да се креира 
негативно врамување.  
 

Застапеност на субјекти во вести ТВ Телма 

Субјект Tраење Процент 

Левица 00:03:01 1,12 % 

Судство 00:09:24 3,48 % 

Либерална партија 00:01:19 0,49 % 

ППД - Политичка партија Достоинство 00:01:19 0,49 % 

Протестирам 00:11:26 4,23 % 

СДСМ 00:10:38 3,94 % 

Други субјекти 00:59:5814 22,20 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:11:20 4,20 % 

Претседател на РМ 00:07:51 2,91 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:06:01 2,23 % 

Влада на РМ 00:23:02 8,53 % 

Граѓански сектор 00:20:14 7,49 % 

ДИК и други органи 00:04:58 1,84 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:09:29 3,51 % 

Локална самоуправа 00:07:34 2,80 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:01:30 0,56 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:09:13 3,41 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:18:00 6,66 % 

Експерти/аналитичари 00:15:26 5,71 % 

Собрание на РМ 00:00:29 0,18 % 

Демократски сојуз 00:02:36 0,96 % 

Специјално обвинителство 00:07:47 2,88 % 

ФРОДЕМ 00:00:51 0,31 % 

Беса 00:01:02 0,38 % 

                                                           
14 Граѓани, доктори, Стопанска комора, синдикати, Коста Крпач, МПЦ, адвокати, асоцијации на сточари и оризари, 
писатели, преведувачи, компанијата Актор и др.. 
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Без субјекти 00:19:23 7,17 % 

Јавно обвинителство 00:03:52 1,43 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:01:16 0,47 % 

ГДОМ 00:00:24 0,15 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:00:42 0,26 % 

Вкупно = 04:30:06 100 % 
 

Исто така, може да се забележи дека за Телевизијата најчеста тема беа протестите против 
помилувањето од претседателот, покриени со реакции и анализи. За протестите организирани од страна на 
Протестирам одвојува повеќе време и со директни репортажни јавувања, додека за собирите во организација 
на Граѓанското движење за одбрана на Македонија (ГДОМ) речиси и да не информира. За втората 
доминантна тема, Државната изборна комисија и донесување на конечната одлука дали се исполнети 
условите се информира дека е донесена без присуство на членови на опозицијата и без поддршка од 
претседателот на Комисијата. Обидот за одржување на состанокот во Виена беше покриен информативно, со 
пренесување на различни партиски ставови, како и на ставови и мислења изнесени од страна на меѓународни 
субјекти, но и на домашни експерти и аналитичари за очекувањата. 
 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ Телма 

Субјект Tраење Процент 

Левица 00:01:45 2,78 % 

Протестирам 00:01:25 2,25 % 

СДСМ 00:03:09 5,01 % 

Други субјекти 00:21:59 34,95 % 

Граѓански сектор 00:08:25 13,38 % 

ДИК и други органи 00:01:49 2,89 % 

Локална самоуправа 00:02:01 3,21 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:00:33 0,87 % 

Влада на РМ 00:02:44 4,35 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:01:42 2,70 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:04:27 7,07 % 

Судство 00:00:29 0,77 % 

Експерти/аналитичари 00:05:32 8,80 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:01:24 2,23 % 

Претседател на РМ 00:00:41 1,09 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:00:52 1,38 % 

Демократски сојуз 00:01:09 1,83 % 

ФРОДЕМ 00:00:47 1,25 % 

Беса 00:00:57 1,51 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:00:41 1,09 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:23 0,61 % 

Вкупно = 01:02:54 100 % 
 

За Телма останува карактеристично отсуството на информации за промотивните активности на 
власта. Наспроти тоа, забележливо и понатаму е учеството на темите од поширок јавен интерес, односно 
теми кои не се поврзани со изборите и актуелната политичка ситуација, туку со другите сфери на 
општественото и социјалното живеење. 
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КАБЕЛСКИ ТВ 

 
 
 
 
ТВ 21-М 
 

Во вториот извештаен период, мониторингот на известувањето во вестите на ТВ 21-М се состои од 
девет15 изданија на вестите во 18 часот и 30 минути, при што констатациите се поклопуваат во голем дел со 
оние од првиот Извештај. Се користат пред сè вести и извештаи. Се известува неутрално за ставовите на 
повеќе политички партии, а се презентираат и различни и спротивставени мислења на експерти.  
 

Застапеност на субјекти во вести ТВ 21 - М 

Субјект Tраење Процент 

Други субјекти 00:39:2016 20,87 % 

СДСМ 00:05:29 2,91 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:05:03 2,68 % 

Протестирам 00:11:37 6,17 % 

Левица 00:03:23 1,80 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:11:58 6,35 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:06:23 3,38 % 

Граѓански сектор 00:24:57 13,24 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:02:09 1,14 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:03:10 1,68 % 

Влада на РМ 00:11:12 5,94 % 

ДИК и други органи 00:04:57 2,63 % 

Судство 00:06:41 3,55 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:03:44 1,98 % 

Локална самоуправа 00:07:15 3,84 % 

Експерти/аналитичари 00:16:23 8,70 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:01:52 0,99 % 

Специјално обвинителство 00:01:18 0,69 % 

Демократски сојуз 00:01:42 0,90 % 

ФРОДЕМ 00:00:44 0,39 % 

ГДОМ 00:00:48 0,43 % 

Без субјекти 00:16:00 8,49 % 

Јавно обвинителство 00:01:25 0,75 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:58 0,51 % 

Вкупно = 03:08:27 100 % 

 

                                                           
15 Од технички причини недостига изданието од 4 мај 2016 година. 
16 Уметник, Захир Бекири – Чауш, синдикати, компании, свештеници на МПЦ, НБРМ, затвореници. 
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Известувањето за активности на власта е малку присутно. За протестните активности и за ставовите 
на Протестирам се известува со јавувања во живо, а речиси и да не се известува за ГДОМ. 
 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ 21 - М 

Субјект Tраење Процент 

Други субјекти 00:09:10 18,40 % 

СДСМ 00:02:13 4,45 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:01:41 3,38 % 

Левица 00:01:02 2,07 % 

Граѓански сектор 00:08:52 17,80 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:00:57 1,91 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:00:52 1,74 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:00:30 1,00 % 

ДИК и други органи 00:01:13 2,44 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:02:26 4,88 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:02:27 4,92 % 

Локална самоуправа 00:02:07 4,25 % 

Експерти/аналитичари 00:07:51 15,76 % 

Влада на РМ 00:01:09 2,31 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:01:06 2,21 % 

Демократски сојуз 00:00:14 0,47 % 

ФРОДЕМ 00:00:16 0,54 % 

ГДОМ 00:00:22 0,74 % 

Без субјекти 00:04:08 8,30 % 

Протестирам 00:00:49 1,64 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:24 0,80 % 

Вкупно = 00:49:49 100 % 
 

 Медиумот известува и за настани и теми од други сфери на општественото и социјалното живеење. 
 
 
 
ТВ Арт 
 

Со мониторингот на ТВ Арт за периодот 25 април – 4 мај 2016 г., опфатени се девет17 изданија на 
Вестите од 18 часот и 45 минути. Известува пред сè за ставовите на парламентарните партии, со тоа што 
нема информации за активностите на други партии на Албанците во Македонија освен за ДУИ (за која има 
најмногу време) и за ДПА (со мала минутажа).  
 

Застапеност на субјекти во вести ТВ Арт 

Субјект Tраење Процент 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:13:41 15,97 % 

Експерти/аналитичари 00:11:44 13,70 % 

Левица 00:00:16 0,31 % 

Влада на РМ 00:07:36 8,88 % 

ДИК и други органи 00:00:32 0,62 % 

                                                           
17 Од технички причини недостига изданието од 4 мај 2016 година. 
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Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:19:49 23,13 % 

Судство 00:01:50 2,14 % 

Други субјекти 00:07:1818 8,51 % 

Протестирам 00:00:18 0,35 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:00:32 0,63 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:01:45 2,04 % 

СДСМ 00:02:35 3,01 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:01:19 1,54 % 

Граѓански сектор 00:06:29 7,57 % 

Специјално обвинителство 00:01:43 2,00 % 

Без субјекти 00:04:42 5,50 % 

Локална самоуправа 00:03:00 3,49 % 

Претседател на РМ 00:00:30 0,59 % 

Вкупно = 01:25:40 100 % 
 

Генерално има неутрален пристап, жанровски најчесто известува со вест и извештај. За протестите и 
за активностите на власта известува ретко. 
 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ Арт 

Субјект Tраење Процент 

Експерти/аналитичари 00:02:10 18,03 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:03:22 28,02 % 

Судство 00:00:15 2,08 % 

Влада на РМ 00:01:22 11,37 % 

Граѓански сектор 00:01:16 10,54 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:02:17 19,00 % 

Локална самоуправа 00:01:19 10,96 % 

Вкупно = 00:12:01 100 % 
 

 
 
ТВ Нова 
 

ТВ Нова, во десетте изданија на дневно-информативниот појас „Обсервер на Нова“ од 19 часот, за 
општествено - политичката ситуација известува на начин, кој и натаму е спротивен на начелата од член 61 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои се однесуваат на објективно и непристрасно 
прикажување на настаните со еднаков третман на различните гледишта и мислења и овозможување 
публиката слободно да оформи мислење за одделни настани и прашања (алинеја 9), на почитување на 
човековото достоинство (алинеја 1), на поттикнување на духот на толеранција (алинеја 3) и на самостојност, 
независност и одговорност при создавањето на програмите и креирањето на уредувачката политика (алинеја 
13). 

Во овој информативен блок, доминантна тема беа протестите (освен во деновите на велигденските 
празници кога не се протестираше). Притоа, за протестите организирани од ГДОМ од повеќе градови во 
државава се говори со позитивен тон и рамка на тој начин што редовно се известува со репортер/ка од 
теренот, со изјави од организаторите или од учесници, со реферирање на бројноста и акцент на тоа дека 
станува збор за мирни собири. 

                                                           
18 АВМУ, МПЦ и сл. 
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Застапеност на субјекти во вести ТВ НОВА 

Субјект Tраење Процент 

ДИК и други органи 00:21:25 6,90 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:35:08 11,32 % 

ГДОМ 00:37:10 11,97 % 

СДСМ 00:10:28 3,37 % 

Граѓански сектор 00:07:53 2,54 % 

ГРОМ - Граѓанска опција за Македонија 00:02:19 0,75 % 

Демократски сојуз 00:00:26 0,14 % 

Левица 00:00:26 0,14 % 

Локална самоуправа 00:03:52 1,25 % 

Други субјекти 00:56:4319 18,27 % 

Јавно обвинителство 00:03:07 1,00 % 

Влада на РМ 00:29:49 9,61 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:00:30 0,16 % 

Експерти/аналитичари 00:08:54 2,87 % 

Протестирам 00:14:48 4,77 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:05:06 1,65 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:20:42 6,67 % 

Без субјекти 00:39:4920 12,83 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:01:43 0,55 % 

Специјално обвинителство 00:02:58 0,96 % 

Собрание на РМ 00:00:42 0,22 % 

Претседател на РМ 00:02:30 0,80 % 

Судство 00:03:01 0,97 % 

ФРОДЕМ 00:00:26 0,14 % 

Либерална партија 00:00:26 0,14 % 

Вкупно = 05:10:21 100 % 

 
Граѓанската асоцијација Протестирам и нејзините активности ги третира во два вида прилози, кои 

градат негативна рамка, односно во кои се говори со негативен тон за овие собири и нивните организатори.  
Од една страна, тука се неколкуте извештаи за протестите, при што јавувања во живо има само од 

Скопје (дури и кога се кажува дека дента Протестирам има собири во девет градови) и по неколку реченици 
во извештаите на некои од репортерите кои известуваат за ГДОМ. Притоа редовно се реферира и 
предупредува на насилства и штети, се соопштуваат нивните главни барања, но нема изјави од учесниците. 

Од друга страна, има низа прилози во кои преку преземени (симулирани) коментари или преку 
сопствени прилози континуирано негативно се говори за Протестирам. 

Што се однесува до другите субјекти кои се тематизираат низ прилозите на ТВ Нова, се 
забележуваат: позитивен тон и рамка за ВМРО ДПМНЕ; и негативни тон и рамка за СДСМ и нејзиниот 
претседател, опозицијата воопшто и Специјалното јавно обвинителство. 

 
 
 

 

                                                           
19 Захир Бекири - Чауш, Димитар Богов и Народна банка, СОНК, Муса Љамалари-албанска дијаспора, Стопанска 
комора, Г.Г.Стефан, ССМ, АМСМ, адвокат, МПЦ /СПЦ. 
20 Поголем број прилози поврзани со велигденските празници. 
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Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ НОВА 

Субјект Tраење Процент 

ДИК и други органи 00:02:53 4,93 % 

СДСМ 00:03:57 6,75 % 

Граѓански сектор 00:03:20 5,69 % 

ГРОМ - Граѓанска опција за Македонија 00:01:25 2,42 % 

Левица 00:00:14 0,40 % 

Локална самоуправа 00:01:46 3,02 % 

ГДОМ 00:12:02 20,56 % 

Други субјекти 00:06:29 11,08 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:00:22 0,63 % 

Влада на РМ 00:06:24 10,93 % 

Експерти/аналитичари 00:04:33 7,77 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:08:46 14,98 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:03:12 5,47 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:01:20 2,28 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:00:40 1,14 % 

Претседател на РМ 00:01:09 1,96 % 

Вкупно = 00:58:32 100 % 

 
 
 
ТВ Шења 
 

Примерокот за анализа на информирањето на ТВ Шења во вториот извештаен период се состои од 
девет21 изданија на Вестите во 18 часот и 50 минути. Се пренесуваат ставовите на поголем број политички 
партии, а консултира и експертски ставови. При известувањето, зазема критички став кон партиите во 
Владата, особено кон ДУИ, а речиси и да не информира за активностите на власта. 

Значајно време е издвоено за информирање за протестите организирани од Протестирам, со изјави 
од нивните организатори и учесници, а само во еден извештај се спомнува ГДОМ. 

 
 

 

Застапеност на субјекти во вести ТВ Шења 

Политички субјект Tраење Процент 

Левица 00:02:38 1,58 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:16:36 9,90 % 

Граѓански сектор 00:19:37 11,70 % 

ДИК и други органи 00:04:22 2,60 % 

Експерти/аналитичари 00:27:35 16,45 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:01:18 0,78 % 

Судство 00:05:54 3,51 % 

Протестирам 00:22:18 13,30 % 

ГДОМ 00:01:28 0,88 % 

Беса 00:03:34 2,13 % 

Опозициски совет 00:03:58 2,36 % 

                                                           
21 Од технички причини недостига изданието од 4 мај 2016 година. 
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Влада на РМ 00:02:43 1,62 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:00:40 0,40 % 

СДСМ 00:05:01 3,00 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:01:49 1,09 % 

Други субјекти 00:11:5022 7,06 % 

Специјално обвинителство 00:03:44 2,23 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:02:32 1,51 % 

Без субјекти 00:23:01 13,73 % 

НДП - Фадил Зендели 00:02:03 1,22 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:00:39 0,38 % 

Јавно обвинителство 00:04:20 2,58 % 

 Вкупно = 02:47:41 100 % 

 
 
 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ Шења 

Субјект Tраење Процент 

Левица 00:00:32 1,88 % 

Граѓански сектор 00:06:04 21,36 % 

ДИК и други органи 00:01:06 3,87 % 

Експерти/аналитичари 00:12:49 45,13 % 

ПЕИ - Партија за европска иднина 00:00:29 1,70 % 

Протестирам 00:01:52 6,57 % 

Влада на РМ 00:00:31 1,82 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:00:19 1,12 % 

Судство 00:00:24 1,41 % 

Други субјекти 00:02:32 8,92 % 

СДСМ 00:00:20 1,17 % 

Опозициски совет 00:00:24 1,41 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:01:02 3,64 % 

Вкупно = 00:28:24 100 % 
 

 
 

                                                           
22 Коста Крпач, адвокати, АВМУ и сл. 
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САТЕЛИТСКИ ТВ 

 
 
 
 
ТВ 24 Вести 
 

Анализата врз примерокот од нови десет изданија на Вестите во 20 часот на ТВ 24 Вести, во вториот 
извештаен период даде констатации кои во голем дел се поклопуваат со оние од првите десет дена.  

Известувањето во дневно-информативните емисии се одликува со презентирање на ставовите на 
низа поголеми и помали политички партии, при што најзастапена е Левица, како резултат на интервјуто со 
нејзиниот член Здравко Савески, кој се наоѓа во домашен притвор. Во анализираните емисии, емитувани се 
интервјуа со уште три личности: со Игор Мицевски и Бранимир Јовановиќ од Протестирам и две со 
гувернерот на НБРМ Димитар Богов. 

Генерално во Вестите се користат изјави од експерти и аналитичари. Медиумот покажува критички и 
аналитички пристап кон власта, која е присутна преку своите редовни активности. Со значаен обем се 
известува за собирите на Протестирам со репортери од местото на настанот, (ако од вкупното време за овој 
субјект се изземат интервјуата со Јовановиќ и Мицевски остануваат 19 ипол минути), а информирањето за 
ГДОМ се сведува на една најава за тоа во кои градови се одржуваат нивните собири. 
 

Застапеност на субјекти во вести ТВ 24 Вести 

Субјект Tраење Процент 

Влада на РМ 00:15:41 5,86 % 

Левица 00:10:54 4,07 % 

ППД - Политичка партија Достоинство 00:01:42 0,64 % 

СДСМ 00:06:20 2,37 % 

Протестирам 00:23:38 8,83 % 

ДИК и други органи 00:08:04 3,01 % 

Без субјекти 00:19:18 7,21 % 

Судство 00:09:18 3,47 % 

Јавно обвинителство 00:06:48 2,54 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:28:07 10,50 % 

Други субјекти 00:59:4223 22,30 % 

Локална самоуправа 00:01:06 0,41 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:03:46 1,40 % 

Граѓански сектор 00:21:28 8,02 % 

Специјално обвинителство 00:03:23 1,26 % 

Експерти/аналитичари 00:21:28 8,02 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:09:26 3,53 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:04:04 1,52 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:03:07 1,17 % 

                                                           
23 Адвокати, Глигор Бишев, НБРМ, синдикати, Стопанска комора, компании, Институт „Фридрих Еберт“, Зоран 
Божиновски, Коста Крпач, АВМУ, МПЦ, АМСМ, затвореници, вработени во ЈСП и др. 
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ЛДП - Либерално-демократска партија 00:00:26 0,16 % 

ДПА - Демократска партија на Албанците 00:02:05 0,78 % 

Собрание на РМ 00:00:40 0,25 % 

Демократски сојуз 00:01:37 0,60 % 

НСДП - Нова социјалдемократска партија 00:00:26 0,16 % 

Претседател на РМ 00:03:11 1,19 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:01:11 0,44 % 

ГДОМ 00:00:06 0,04 % 

Сојуз на титови леви сили 00:00:41 0,26 % 

Вкупно = 04:27:42 100 % 
 

 
 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ 24 Вести 

Субјект Tраење Процент 

Левица 00:07:06 12,08 % 

ППД - Политичка партија Достоинство 00:00:53 1,50 % 

СДСМ 00:01:56 3,29 % 

ДИК и други органи 00:01:02 1,76 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:03:38 6,18 % 

Граѓански сектор 00:07:13 12,28 % 

Други субјекти 00:17:12 29,26 % 

Локална самоуправа 00:00:15 0,43 % 

Протестирам 00:04:13 7,17 % 

Експерти/аналитичари 00:08:36 14,63 % 

Судство 00:00:41 1,16 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:00:51 1,45 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:02:04 3,52 % 

Влада на РМ 00:00:46 1,30 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:00:21 0,60 % 

ДУИ - Демократска унија за интеграции 00:00:16 0,45 % 

Претседател на РМ 00:00:21 0,60 % 

Демократски сојуз 00:00:20 0,57 % 

ДОМ - Демократска обнова на Македонија 00:00:37 1,05 % 

Сојуз на титови леви сили 00:00:26 0,74 % 

Вкупно = 00:58:47 100 % 
 

 
 
ТВ Канал 5 Плус 
 

По првите неколку дена од овој извештаен период, Канал 5 Плус престана да ги емитува Вестите од 
Канал 5. 
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Наша ТВ 
 

Наша ТВ не емитува класичен тип сопствени дневно-информативни емисии, односно вестите што ги 
емитува се записи на телоп, со нарација и без директни обраќања од говорници. 
 
 
 
ТВ Сител 3 
 

На овој медиум не се емитуваат вести. 
 
 
 
ТВ Сонце 
 

Вториот десетдневен период на мониторинг врз известувањето во Вестите од 18 часот на ТВ Сонце 
даде речиси исти резултати. Се известува за неколку политички партии, најчесто низ вести и извештаи, има 
еден коментар и едно интервју пренесени од странски медиуми.  
 

Застапеност на субјекти во вести ТВ Сонце 

Субјект Tраење Процент 

Левица 00:01:04 1,16 % 

Граѓански сектор 00:13:04 14,11 % 

ДИК и други органи 00:02:55 3,15 % 

Унитети 00:01:10 1,26 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:02:12 2,37 % 

Други субјекти 00:17:4724 19,19 % 

Судство 00:04:04 4,40 % 

Протестирам 00:02:58 3,20 % 

ГДОМ 00:00:50 0,90 % 

Влада на РМ 00:06:52 7,42 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:14:52 16,05 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:04:42 5,07 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:01:39 1,78 % 

СДСМ 00:02:20 2,51 % 

Специјално обвинителство 00:01:37 1,74 % 

ФРОДЕМ 00:00:58 1,03 % 

Демократски сојуз 00:00:58 1,03 % 

Без субјекти 00:05:39 6,10 % 

Претседател на РМ 00:02:54 3,13 % 

Собрание на РМ 00:01:25 1,53 % 

Локална самоуправа 00:00:18 0,32 % 

Македонска алијанса 00:02:22 2,55 % 

Вкупно = 01:32:41 100 % 
 

                                                           
24 Скопски филмски фестивал, синдикати, АМСМ, МПЦ, НБРМ, затвореници и сл. 
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За редовните активности на власта и за протестите се известува исто така, кусо. 
 

Структура на директни обраќања во вести по субјекти ТВ Сонце 

Субјект Tраење Процент 

Левица 00:01:12 8,72 % 

Граѓански сектор 00:03:43 27,00 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:01:31 11,02 % 

Други субјекти 00:01:39 11,99 % 

Влада на РМ 00:02:29 18,04 % 

Демократски сојуз 00:01:14 8,96 % 

Претседател на РМ 00:01:16 9,20 % 

СДСМ 00:00:42 5,08 % 

Вкупно = 00:13:46 100 % 
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РАДИО 

 
 

 
Канал 77 
 

Радио Канал 77 информациите за актуелните случувања не ги концентрира во централна дневно – 
информативна емисија, туку во текот на работните денови, на половина час, емитува прилози за новостите 
(протестите на Протестирам, предвремените избори, аболицијата од претседателот Иванов како и други 
информации за култура, несреќи, бегалци, образование, вести од светот и регионот, спорт, итн.). 
 
 
 
Радио Слободна Македонија 
 
 И во вториот извештаен период, примерокот за мониторинг опфати шест изданија на Вестите на РА 
Слободна Македонија емитувани во 16 часот и 30 минути (за викендот и во текот на велигденските празници 
не се емитуваа вести). Единствената политичка партија за која е информирано е ВМРО ДПМНЕ.  
 

Застапеност на субјекти во вести РА Слободна Македонија 

Субјект Tраење Процент 

ДИК и други органи 00:03:58 4,69 % 

Влада на РМ 00:21:20 25,21 % 

Граѓански сектор 00:04:28 5,29 % 

Други субјекти 00:26:5125 31,73 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:04:14 4,99 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:13:23 15,82 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:04:51 5,73 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:00:52 1,02 % 

Локална самоуправа 00:01:37 1,91 % 

Без субјекти 00:00:42 0,83 % 

Експерти/аналитичари 00:01:04 1,26 % 

ГДОМ 00:00:31 0,61 % 

Собрание на РМ 00:00:46 0,91 % 

Вкупно = 01:24:37 100 % 
 

Радиото често известува за активности на власта кои се во функција на медиумско претставување на 
ВМРО ДПМНЕ. За протестите не се известува, но се пренесуваат изјави од емисии на Радиото или од 
колумни/интервјуа од други медиуми кои имаат негативен тон за протестите организирани од Протестирам. 
 

                                                           
25 Асоцијацијата на секундарни суровини и рециклатори при Стопанската комора на РМ, Кино Милениум, Стопанска 
комора на РМ, Алкалоид, Македонска филхармонија, организатори на Интернационален фестивал на монодрама во 
Битола, НБРМ, Здружение на банкарство при Стопанска комора, Македонско здружение за заштита при работа, ТАВ 
Македонија, Сојуз на Стопански комори, Борд на европски студенти по технологија и др. 
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Структура на директни обраќања во вести по субјекти РА Слободна Македонија 

Субјект Tраење Процент 

Влада на РМ 00:10:00 26,26 % 

Граѓански сектор 00:03:46 9,89 % 

Други субјекти 00:13:26 35,27 % 

Органи на државната управа/јавни претпријатија 00:01:21 3,54 % 

Амбасадори/меѓународни организации/странски политичари 00:03:53 10,20 % 

ДИК и други органи 00:01:12 3,15 % 

Министри/заменици од СДСМ 00:00:30 1,31 % 

ВМРО ДПМНЕ 00:02:23 6,26 % 

Локална самоуправа 00:00:51 2,23 % 

Експерти/аналитичари 00:00:43 1,88 % 

Вкупно = 00:38:05 100 % 
 

 
 
 
 
 
 


