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ДЕВЕТТИ ИЗВЕШТАЈ ОД МОНИТОРИНГOT НА МЕДИУМСКОТО 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО 

(МАЈ 2015)  

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Институтот за Источна и 
Централна Европа и Балканот (ИЕКОБ) почнувајќи од јуни 2014 до мај 2015 година го следат 
нивото на квалитет на дебататa во Собранието и известувањето на медиумите за работата на 
пратениците. Мониторингот се одвива во рамките на проектот „Собранието под лупа, 
засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ финансиски поддржан од 
Европската Унија. Во текот на периодот на мониторинг ќе бидат изготвени десет месечни 
извештаи за квалитетот на дебатата во Собранието и за медиумското известување. Пред вас е 
деветтиот извештај кој се однесува на известувањето на 10 национални медиуми, во периодот 
од 1 – 31 мај 2015.  

Целта на мониторингот е на емпириски начин да се дојде до сознание, во која мера медиумите 
се дел од процесот на делиберација во општеството, при создавањето на јавните политики, 
односно во која мера на пошироката јавност и ги пренесуваат аргументите изнесени во 
собраниските расправи. 

По секој мониториран месец јавноста ќе биде информирана преку извештаи за клучните наоди 
од мониторингот на медиумите и од мониторингот на дебатата во Собранието.  

А. РЕЗИМЕ 

Во мај медиумите најмалку досега од почетокот на мониторингот консултираa пратеници (20%) 
како извори во информации во кои се спомнува Собранието. Притоа, и кога наведуваа 
пратеници, во дури 94% од случаите тоа беа пратеници од само една политичка опција, најчесто 
дел од владејачкото мнозинство во Собранието, а многу поретко од опозицијата.  

На второ место како извори се застапени странски претставници и дипломати, а потоа следат 
членови на владата и други државни институции. Зголемена е застапеноста на граѓани како 
извори (8%).  

Медиумите во мај го намалија известувањето од собраниските дискусии на седниците на само 
10% и повторно најчесто го спомнуваа Собранието во контекст на политичката криза и обидите 
за нејзино надминување, како и околу јавните собири кои се одржуваат пред зградата на 
парламентот.  

Во мониторираните информации медиумите најчесто консултираа по еден извор (37%). 
Информациите со два извори остануваат на исто ниво како и во април, а оние со три и повеќе 
извори бележат благ пад.  

Медиумите и во мај го задржаа трендот најголем дел од информациите во кои се спомнува 
Собранието да бидат информативни без притоа аналитички да се осврнуваат на настаните.  
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Вкупно 83% од објавените информации во кои се спомнува Собранието содржат само 
информативни елементи, а 17% содржат и аналитички елементи.  

Од информациите во кои се споменува Собранието 58% се објавени во медиуми на македонски 
јазик, а 42% во медиумите на албански јазик.  

Б. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Мониторингот на медиумите опфаќа следење на објавените информации во 10 национални 
медиуми во кои се спомнуваат пратениците и Собранието. Следењето ги опфаќа текстовите 
објавени во шест дневни весници од кои четири на македонски и два на албански јазик. Од 
телевизиските прилози се следат објавените информации на централните информативни 
емисии на четири национални телевизии од кои две се на македонски, а две на албански јазик. 
Со мониторингот се опфатени следните медиуми:  

Весници: 
- „Дневник“; 
- „Утрински весник“; 
- „Вечер“; 
- „Слободен печат“; 
- „Коха“; 
- „Лајм“. 

Телевизии: 
- „Сител“; 
- „Телма“; 
- „Алсат-М“; 
- „МРТ2 програма на албански јазик“. 

 
Во наведените медиуми се следат и анализираат информации во кои се спомнуваат 
Собранието, пратениците и законодавната постапка. Притоа, во истражувањето, како пратеници 
од опозиција се сметани и припадниците на опозициските партии кои на последните 
парламентарни избори добија мандати, но одлучија да не ги прифатат. Во секој поединечен 
текст и телевизиски прилог се анализираат главните елементи односно жанрот, фокусот на 
информацијата, видот, бројот, страната и јавноста на изворите.  

В. ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ 

Согласно Уставот, Собранието ја има законодавната власт и е составено од 123 пратеници. 
Пратениците се избираат на непосредни избори, по пат на пропорционални изборни листи за 
мандат од четири години. На последните парламентарни избори, одржани во април 2014 
година, партијата Внатрешна македонска револуционерна организација – Демократска партија 
за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ) освои 61 пратеник, а нивниот 
коалиционен партнер со кој ја формираат Владата, Демократската унија за интеграција (ДУИ), 
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освои 19 пратеници. По еден пратеник во Собранието освоија партиите на Граѓанска опција за 
Македонија (ГРОМ) и Национална демократска преродба (НДП). Пратеникот кој мандатот го 
доби од НДП и покрај одлуката на партијата да го бојкотира Собранието се приклучи кон 
пратеничката група на ДУИ. Со тоа сега пратеничката група на ДУИ брои 20 пратеници.  

Од почетокот на мониторингот до објавувањето на овој извештај, пратениците од најголемата 
опозициска коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија (СДСМ), која 
на изборите освои 34 мандати, ја бојкотираат работата на Собранието.1 Во месец февруари во 
Собранието опозициски дејствуваа десет пратеници, седум од Демократската партија на 
Албанциte (ДПА) и тројца од опозициската коалиција на СДСМ кои одлучија да ги прифатат 
мандатите. Мнозинството во Собранието во ноември ја започна процедурата за одземање на 
мандатите на 31 опозициски пратеник кои го бојкотираат парламентот. Постапката до 
објавувањето на овој извештај сè уште не е завршена.  

Во периодот по изборите лидерот на опозицијата Зоран Заев во повеќе јавни настапи најави 
дека ќе објави информациска „бомба“ од која владата на премиерот Никола Груевски ќе биде 
принудена да поднесе оставка. Груевски на 31 јануари на прес-конференција го обвини Заев за 
шпиунажа и соработка со странски тајни служби и дека на четири лични средби го уценувал со 
снимки од разговори со барање да се формира техничка влада. Истовремено, полицијата 
спроведе акција под името „Пуч“ во која осомничи четири лица меѓу кои и Заев за шпионажа и 
насилство кон високи државни функционери, насилство кон државни органи и загрозување на 
уставниот поредок и демократските институции. Во акцијата три лица се уапсени, а на Заев му 
беше одземен пасошот.  

Од 9 февруари, лидерот на СДСМ Заев, на прес-конференции почна да ги објавува 
таканаречените „бомби“, односно аудио снимки од наводни прислушувани телефонски 
разговори на високи функционери кои укажуваат на можно прекршување на повеќе закони и 
изборни нерегуларности. Опозицијата тврди дека снимките се направени со повеќегодишно 
незаконско прислушување на околу 20 илјади граѓани по налог на државните тајни служби. На 
30 март претставници на двете најголеми партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се сретнаа во Брисел на 
преговори за разрешување на политичката криза со посредство на тројца пратеници2 од 
Европскиот парламент. Лидерите на двете партии ги повторија преговорите и на 15 април, 
меѓутоа, како и првиот пат средбите не донесоа решение ниту поместување во политичката 
состојба.  

Политичката криза во мај дополнително се продлабочи. СДСМ на 5 мај повторно одржа прес-
конференција на која објави снимки од разговори меѓу високи државни функционери меѓу кои 

                                                      
1 Опозициските пратеници Роза Топузовска Каревска од Либерално демократската партија, Солза Грчева и Љубица 
Буралиева од СДСМ одлучија да ги прифатат пратеничките мандати освоени на изборите и покрај одлуката на 
опозициската коалиција за бојкот на работата на Собранието.    
2 Во разговорите во Брисел меѓу претставниците на владејачката ВМРО-ДПМНЕ и на опозиционата СДСМ 
посредуваа пратениците од Европскиот парламент Иво Вајгл, Ричард Ховит и Едуард Кукан.  
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и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска, директорот на Управата за 
безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков и премиерот Груевски во врска со случајот 
„Нешковски“. Случајот „Нешковски“ се однесува на убиство на 21 годишниот Мартин 
Нешковски, од страна на припадник на полицијата вечерта на 6 јуни 2011 година на централниот 
плоштад во Скопје за време на прославата на повторната победа на парламентарните избори 
на ВМРО-ДПМНЕ. Објавените разговори упатуваат на можно затскривање на истрагата на 
случајот за кое знаеле високите функционери.  

По прес-конференцијата на која беа објавени на снимките неколку илјади лица протестираа 
пред зградата на Владата барајќи оставка при што вечерта по обидот на полицијата да ја 
отстрани масата од пред зградата дојде до судир со демонстрантите во кои беа повредени 
десетина лица. Протестите за оставка на владата потоа продолжија наредните денови во мирна 
атмосфера.   

На 8 мај партијата Демократска обнова за Македонија (ДОМ) која има еден пратеник (Лилјана 
Поповска) во Собранието одлучи да ја напушти владеачката коалиција. Според  партијата со овој 
чекор тие ќе придонесат кон олеснување на тензичната ситуација на политичката сцена. Со оваа 
промена владеачкото мнозинство во моментов брои 81 пратеник, а опозицијата 11 пратеници.  

Рано утрото на 9 мај во предградие на градот Куманово на северот на државата при полициска 
акција избија вооружени судири меѓу група вооружени лица за кои полицијата првенствено 
информираше дека се работи за терористичка група составена од етнички Албанци. Во 
жестоката престрелка која траеше цело деноноќие загинаа 8 припадници на специјалните 
полициски единици и според МВР 14 припадници на вооружената група која подоцна беше 
посочена како криминална. Настаните предивикаа страв во јавноста дека е можно 
распламтување на вооружен меѓуетнички конфликт што предивика посериозен ангажман во 
обидите за разрешување на кризата од страна на претставници на меѓународната заедница, 
првенствено од Европската Унија и Соединетите Американски Држави.  

Протестите  кулминираа со голем мирен собир на опозициските партии и граѓанските движења 
на 17 мај пред зградата на Владата. Опозиционерите по протестот подигнаа шатори и поставија 
камп на улицата пред Владата. Владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ следниот ден на 18 мај исто 
така одржа голем мирен собир пред зградата на Собранието. Поддржувачите на владејачката 
партија по завршувањето на собирот исто така подигнаа камп во паркот спроти зградата на 
парламентот под мотото дека ја бранат демократијата односно владата избрана на 
парламентарни избори.  

На 18 и 26 мај беа одржани уште две средби помеѓу лидерите на четирите најголеми политички 
партии во Македонија. Целта на лидерските средби беше да се изнајде решение за политичката 
криза, меѓутоа и овие средбите не успеаа да донесат решение за актуелната политичката 
состојба.  
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Г. НАОДИ ОД МОНИТОРИНГОТ  

Овој извештај ги опфаќа објавените новинарски информации кои се однесуваат или ја допираат 
работата на Собранието во периодот од 1 до 31 мај. Анализирани се вкупно 161 новинарски 
текстови и прилози објавени во весниците и на телевизиите. Од нив според:  

 тип на медиум: 78% се во весници, а 22% на телевизии; 
 јазик: 58% се објавени во медиуми на македонски, а 42% на албански јазик; 
 oд текстовите објавени во печатени медиуми, 63% се објавени во весници на 

македонски, а 37% во весници на албански јазик; 
 oд прилозите на телевизиите, 43% се објавени на македонски, а 57% на албански јазик. 

 

I. ЖАНР НА ИНФОРМАЦИИТЕ 

Според жанровските карактеристики, во мај, новинарските текстови и прилози во кои се 
спомнува Собранието во најголем дел беа структурирани како извештаи, односно дури 74% од 
сите текстови и прилози, што е највисоко ниво до сега. За сметка на тоа процентот на новинарски 
текстови и прилози кои беа структурирани како кратки вести опадна на само 9%. Опадна и 
процентот на информациите кои беа структурирани како статии за 9%, како и на текстовите и 
прилозите структурирани како анализи за 5%. Значително беше зголемен процентот на 
информации кои беа структурирани како коментари за дури 10%.  Ова укажува дека медиумите 
во мај го зголемија трендот најголем дел од информациите во кои споменува Собранието да 
бидат информативни без притоа аналитички да се осврнуваат на настаните.  

Севкупно 83% од објавените информации во кои се спомнува Собранието содржат само 
информативни елементи, а 17% содржат и аналитички елементи. 
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II. ФОКУС НА ТЕКСТОВИТЕ И ПРИЛОЗИТЕ 

Мониторингот на објавените содржини покажува дека во мај медиумите повторно најчесто го 
спомнуваа Собранието во контекст на пошироката политичка состојба во државата, а многу 
поретко информираа за содржината на парламентарните седници односно за аргументите и 
ставовите на пратениците споредено со претходниот месец.  
 
Во мај само во 10% од објавените и мониторирани информации фокусот беше ставен на 
дискусиите на пратениците на комисиските или пленарните седници. Тоа е 10% помалку 
отколку во април кога ваков фокус имале дури 20% од информациите.  
 
Во 58% од случаите Собранието само се спомнува, но суштината на информацијата не се 
однесува на работата на пратениците, туку најчесто на односите меѓу партиите и генерално на 
политичката состојба во државата. Тоа претставува благо намалување на информациите со 
ваков фокус, за 5% споредено со април. Исто така, во периодот од ноември до февруари 
Собранието само се спомнуваше просечно во околу 30% од објавените информации.  Во мај 
медиумите најчесто го спомнуваа Собранието во контекст на т.н. „бомби“ кои на прес 
конференции ги објавуваше опозицијата, бојкотот на парламентот од страна на опозициските 
пратеници, митингот на владеачката ВМРО-ДПМНЕ кој се одржа пред зградата на Собранието и 
поставувањето на кампот на поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ.    
 
Во 17% од случаите објавените информации се однесуваа, генерално, на работата на 
Собранието. Тоа е зголемување на овој процент за 13% споредено со април. Овие информации 
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во најголем дел се однесуваат генерално на работата на Собранието и односите меѓу партиите 
во него, без да се навлегува во детали од седниците.   
 
Во досегашниот мониторинг, медиумите најмногу информираа за дискусиите на собраниските 
седници во јануари 2015. Тогаш за дискусиите на пратениците и нивните аргументи медиумите 
информираа во 36% од објавените информации следејќи го големиот јавен интерес за 
дискусиите околу законите за високо образование и за хонорарците. 
 

 
 
Во мај медиумите на албански јазик повеќе објавувале информации кои се однесуваат на 
содржината на парламентарните седници односно за аргументите и ставовите на пратениците. 
Медиумите на македонски јазик пак објавиле повеќе информации во кои Собранието само се 
спомнува и информации кои се однесуваат генерално на работата на парламентот.  
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III. БРОЈ И СТРАНА НА ИЗВОРИ 
 
Во мониторираните текстови и прилози во мај се намали процентот на информации во кои се 

наведен три извори за 10% споредено со април. Со тоа овој процент проближно се врати на 

нивото од периодот од ноември до март.  

Повеќе од три извори се наведени во 9% од информациите што е нешто помалку од претходните 

месеци. Во мај продолжи трендот на зголемување на процентот на информации во кои не е 

наведен ниту еден извор за 4% споредено со април и достигна 16% што воедно е највисока 

вредност за оваа категорија во последните 5 мониторирани месеци. Процентот на информации 

во кои се наведени два извори е ист како и во април, односно изнесува 22%. Во мај се зголеми 

процентот на информации во кои е консултиран еден извор за 7%.   
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Во мај повторно како и сите изминати месеци најчести извори во објавените информации во 

кои се споменува Собранието се пратениците, но  нивната застапеност опадна на најниско ниво 

од почетокот на мониторингот. Пратениците како извори се наведени во само 20% од 

информациите што е 8% помалку отколку во април, а дури 30% помалку споредено со октомври 

кога пратениците беа наведени како извори во 50% од објавените информации.  

На второ место според застапеноста како извори во информации кои се однесуваат на 

Собранието со 17% се јавуваат странски претставници и дипломати што во најголема мера се 

должи на вклучувањето на странски претставници во обидите за надминување на политичката 

криза.  

За сметка на намалувањето на застапеноста на изворите пратеници, се зголеми процентот на 

извори од владата и министерства и на другите државните и јавни институции. На Владата и 

министерствата отпаѓаат 16% од изворите, исто толкав е процентот на претставници на 

политички партиии кои се јавуваат како извори, додека на другите државни институции отпаѓаат 

13%. Аналитичари и експерти се застапени во 10% од информациите што е двојно повеќе 

споредено со април.  

Зголемен е процентот на застапеноста на граѓаните како консултиран извор за 7%. Ова 

зголемување во голема мера се должи на кампот, митингот и протестите пред Собрание кои беа 

често во фокусот на вниманието на медиумите во мај.  
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Во мај 2015 година, во 92% од објавените информации во кои изворите се пратеници се 

наведени со име и презиме, во 3% биле анонимни.  

 
 

Ако се анализира според тоа на која политичка опција припаѓаат пратениците, кои како извори 

биле консултирани во новинарските текстови и прилози, произлегува дека медиумите и во мај 

почесто објавувале информации во кои се наведени извори само од една политичка опција, овој 

процент изнесува дури 94%, што е највисоко ниво до сега. Притоа се забележува дека 

застапеноста на информации во кои изворите се од владејачкото мнозинство е дополнително 

зголемена на 77%, а процентот на застапеност на опозицијата е неколку пати помал , односно 

изнесува 17%. Во само 6% од случаите медиумите, консултирале истовремено извори и од 

власта и од опозицијата во информациите во кои се споменува Собранието.. Овој процент е на 

најниско ниво од почетокот на мониторингот во јуни 2014.  
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IV. РУБРИКА 

Според податоците од мониторингот, во мај 21% од текстовите и прилозите во кои е опфатено 
Собранието биле најавени на насловните страници на весниците или во генералната најава на 
вестите во телевизиските дневници, а 79% не добиле такво место. Во однос на рубриките, како 
и до сега овие информации најчесто, во 82% од случаите, се објавени на почетните страници од 
весниците и во почетните делови од дневниците како „Македонија“, „Политика“, „Актуелно“ 
или слично. Информации во кои се спомнува Собранието многу поретко, само во 4% од 
случаите, се објавени во рубриките кои се посветени за економија и бизнис. Значително е 
зголемен процентот на информации кои се објавени во рубриките насловени како „Коментари“ 
и „Колумни“, со што овој процент изнесува дури 14%. Досега ова е највисоко ниво на 
застапеност за овој тип на рубрики. Во најголем дел тоа се должи на новинарските коментари и 
колумни кои се осврнуваат на актуелната политичка состојба во земјата и партиските преговори 
за разрешување на кризата.  

 

Во набљудуваните медиумски содржини во мај, во 71% од текстовите и прилозите е наведен, а 
во 29% не е наведен авторот на објавената содржина во која се спомнува Собранието.  
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Д. ЗАКЛУЧОЦИ 

 Медиумите во мај го намалија известувањето од собраниските дискусии на седниците 
на само 10% и најчесто го спомнуваа Собранието во контекст на политичката криза и 
обидите за нејзино надминување, односите меѓу партиите и јавните настани кои се 
одржуваат пред зградата на парламентот како митингот и кампот на поддржувачите на 
ВМРО-ДПМНЕ. 
  

 Во мај медиумите најмалку од почетокот на мониторингот консултираa пратеници (20%) 
како извори во информации во кои се спомнува Собранието. 
 

 Во дури 94%  од информациите во кои како извори се наведени пратеници, се застапени 
пратеници од само една политичка опција (94%),а најмалку досега истовремено се 
застапени извори и од власта и од опозицијата (6%) . Драстично почесто се наведени 
пратеници од (77%) за сметка на опозицијата (17%).  

 

 Во мониторираните информации медиумите најчесто консултираа по еден извор (37%). 
Информациите со два извори остануваат на исто ниво како и во април, а оние со повеќе 
од три и со три извори бележат благ пад.  
 

 Најчести извори во информациите во кои се спомнува Собранието повторно беа 
пратениците, но нивниот процент се намали на најниско ниво од почетокот на 
мониторингот во јуни 2014. На второ место како извори се јавуваат странски 
претставници и дипломати, а потоа следат членови на владата и други државни 
институции. Зголемена е застапеноста на граѓани како извори.  
 

 Медиумите и во мај го задржаа трендот најголем дел од информациите во кои се 
спомнува Собранието да бидат информативни без притоа аналитички да се осврнуваат 
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на настаните. Вкупно 83% од објавените информации во кои се спомнува Собранието 
содржат само информативни елементи, а 17% содржат и аналитички елементи.  
 

 Во мај значително е зголемен бројот на информации кои се објавени во рубриките 
“Колумна” и “Коментар”. Застапеноста на вакви информации изнесува 14%, што е 
највисок процент на објавени информации во овие рубрики од почетокот на 
мониторингот.  
 

 Во медиуми кои објавуваат на македонски јазик во мај се објавени 58% од 
информациите во кои се споменува Собранието, а во медиумите на албански јазик 42%. 
Од објавените информации, 78% се текстови во дневни весници, а 22% се телевизиски 
прилози.  

 

***** 

Проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот 
дискурс“ е финансиран од страна на Европската Унија. 

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е 
единствена одговорност на Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и на 
никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија. 
 


