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Вовед 

 

Предмет на оваа анализа се текстовите во дел од медиумите во Македонија 
посветени на аферата „Телеком“. Аферата се „врти“ околу голема компанија од 
Македонија во мешовита-странско-државна сопственост, чии претставници во 
даден момент, според досега утврдените факти од Македонија и од САД, 
презеле незаконски и нелегални дејства со елементи и на корупција и притоа 
нанеле штета и на акционерите и на граѓаните. 

Аферата се обнови во македонските медиуми, откако на крајот од 2011 на 
јавноста и станаа достапни документите од американските институции, кои 
јасно укажуваат дека Маѓар Телеком во периодот од 2005 до 2006 година 
презел неетички финансиски операции со цел да поткупи одговорни лица во 
Македонија и Црна Гора, кои потоа би му овозможиле дополнителна добивка 
на сопственикот. 

Анализата која ја спроведуваме се однесува на пишувањето на медиумите за 
случајот во Македонија во период од околу 40-тина дена. Вкупно се следени 58 
медиуми, но ако ги исклучиме оние од областа на културата или од забавен 
карактер, бројката се сведува на 40 медиуми.  

Методолошки, анализата е изведена со помош на статистички показатели, кои 
потоа се толкуваат. Во првиот сегмент се наведени бројот на објави во 
медиумите во Македонија, посебно во кои медиуми и со која честота се 
занимавале со ова прашање, како и во кој жанр, односно рубрика се 
определиле да го следат ова прашање.Во статистичкиот дел на анализата се 
прави поделба на медиумите и по нивната природа, т.е. печатени, електронски 
и онлајн медиуми.  

Во вториот дел на анализата се прави напор да се расветли квалитативниот 
пристап во текстовите, односно, колку и какви истражувачки алатки се 
ползувани, за да може јавноста да стекне појасна слика за целата афера.  

Анализата нема претензии кон научната сфера или таков тип верификација, 
туку треба да претстави збир на основни показатели и изведени заклучоци, кои 
би биле поттик за натамошна дискусија на темата. Таа е подготвена исклучиво 
за потребите на работилницата, посветена на улогата на медиумите во 
антикорупциската борба во Македонија, што ја организира Транаспаренси 
Интернешенл- Македонија. 
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Со трудот се имаше намера да се добијат основни показатели за 
однесувањето на медиумите при следењето на една поголема коруптивна 
сторија, при што посебно да се согледаат следниве работи: 

- Информативниот капацитет на медиумите кон конкретен случај 
- Истражувачкиот капацитет на медиумите кон конкретен случај 
- Жанровската поделба на текстовите посветени на аферата 
- Дали постојат разлики во пристапот од аспект на карактерот на медиумите 
(печатени, електронски, онлајн) 
 
Во анализата се вклучени и колумните од надворешните колумнисти. Причина 
за тоа е што и тој тип текстови ги третиравме како збогатување на 
информативниот простор за дадената тема, но и затоа што во праксата се 
случува дадената колумна да биде резултат на договор меѓу главниот уредник 
и колумнистот. 
 
Во пристапот кон оценувањето на истражувачкиот карактер на текстот се 
земени предвид основните истражувачки начини или алатки како што се : 
изјава, интервју, поставени прашања до институции со употреба или без 
употреба на Законот за пристап до информации од јавен карактер, користење 
анонимни извори, споредбена анализа на извори (вкрстување на податоци), 
анализа на факти и нивно дополнително истражување, архивско истражување, 
пребарување по интернет... 
 

Забелешки: Анализата е спроведена врз основа на следењето на медиумите 
од професионална прес клипинг агенција и врз основа на сопствени 
согледувања на објавени текстови во македонскиот медиумски простор. 
Поради недостиг на финансиски ресурси следени се доминантно медиумите од 
македонското говорно подрачје. Возможно е, да има и медиуми кои се огласиле 
во однос на темата, а нам или на агенцијата им останале незабележани, но 
веруваме дека најмалку 80 отсто од медиумските објави се регистрирани.  

При обработката во однос на жанровската форма на новинарските продукти, 
земена е авторска слобода во смисла на означување на комбинирани жанрови, 
пред се, затоа што и самите жанровски форми кои се употребуваат во 
медиусмкиот простор во Македонија не ретко се измешани и комбинирани и 
тешко можат да се прецизираат. 

Воедно, земена е авторска слобода и во оценката на употребуваните 
истражувачки методи во текстовите, во либерална насока, со крајна цел и 
најмал професионален напор, каков што е на пример употребата на 
бекграундот во веста или извештајот, да биде валоризиран како истражувачки 
во анализата.  
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================================================================ 

Дел 1.  

Збирни статистички показатели 

Од следените 40 медиуми, вкупно  27 медиуми објавиле некаква новинарска 
информација за аферата Телеком во периодот од 29.12.2011 до 10.02 2012 

Печатени: Утрински весник, објавил вкупно 16 пати, во разни новинарски 
форми, од кои позастапени се извештајот и коментарот Во оваа бројка 
вклучени се и колумните на надворешни соработници. Вечер објавува 8 
новинарски информации посветени на аферата, при што најзастапена форма е 
извештајот. Следува дневен Фокус со 7 новинарски текстови, од што 
најзастепени се извештајот и коментарот. Дневник до истиот датум има 5 
објави, во што е вклучена и една колумна од надворешен колумнист. 
Застапена е веста, интервјуто и коментарот. Вест до споменатиот датум се 
огласува два пати со новинарска информација. Застапен е извештајот. Нова 
Македонија објавува три вести за аферата. Капитал на интернет страницата 
има објавено само агенциска вест, еднаш. Неделникот Фокус се огласува два 
пати. Застапена е анализата, а во вториот случај таа се граничи со статија. 

Електронски медиуми: Македонско радио до споменатиот датум има објавено 
два новинарски прилози. Едниот е вест и вториот прилог е проширена вест, т.е. 
пренесени извадоци од интервју. Радиото Дојче Веле и Радио Слободна 
Европа се јавуват со по еден новинарски продукт. Извештај и интервју. МТВ  
има 3 информации-вести. Канал 5, четири новинарски информации. Два пати 
на телевизија во централните вести и 2 пати на сајтот на Канал 5. Преовладува 
извештајот. Сител само еднаш на телевизијата во централните вести се 
огласува со извештај за аферата. Телма до споменатиот датум се огласува 4 
пати. Преовладува извештајот. Алфа во информативниот дел од програмата 
има 4 објави за аферата, при што доминира веста и извештајот. 

Онлајн медиуми: Агенцијата Курир на сајтот објавува 15 новинарски продукти. 
Сите се во жанрот вест. Агенцијата Нетпрес на својот сајт објавува 10 
новинарски продукти, доминира веста. Агенцијата Инпрес објавува три 
материјали, доминира веста. Агенцијата Макфакс на својот сајт објавува 10 
новинарски продукти. Доминира веста и извештајот. Агенцијата Е-репортер 
објавува три новинарски продукти. Формата е вест. Порталот Плус Инфо 
објавува 20 новинарски продукти, Формата е вест и извештај и коментаторски 
извештај. Сајтот-портал Скај објавува-пренесува 5 продукти. Формата е вест и 
извештај. Сајтот/агенција Прес 24 објавува два новинарски производи - вест и 
извештај. Порталот Точка -2 новинарски продукти, пренесува извештаи. 
Порталот Кирилица објавува, пренесува, една вест и извештај. Сајтот СЕтајмс 
објавува еден извештај 
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Жанровска класификација   

Медиум В/И ИИЕ К/О/К АК А ИНТ С 
Вкупно по 

медиум 
Печатени                 

Утрински Весник 5 2 6 2 1 0 0 16 
Дневник 3 0 2 0 0 1 0 6 
Вест 1 1 0 0 0 0 0 2 
Вечер  5 2 1 0 0 0 0 8 
Фокус Дневен 2 1 1 3 0 0 0 7 
Капитал 1 0 0 0 0 0 0 1 
Нова Македонија 3 0 0 0 0 0 0 3 
Фокус Неделник 2 0 0 0 2 0 0 4 
Вкупно Печатени 22 6 10 5 3 1 0 47 
Електронски Медиуми                 
Македонско Радио 2 0 0 0 0 0 0 2 
Радио Дојче Веле 1 0 0 0 0 0 0 1 
Радио Слободна 
Европа 0 0 0 0 0 1 0 1 
МТВ 3 0 0 0 0 0 0 3 
Сител 0 1 0 0 0 0 0 1 
Канал 5 2 2 0 0 0 0 0 4 
Телма 2 2 0 0 0 0 0 4 
Алфа ТВ 4 0 0 0 0 0 0 4 
Вкупно Електронски 14 5 0 0 0 1 0 20 
Онлајн медиуми                 
Курир 15 0 0 0 0 0 0 15 
НетПрес 10 0 0 0 0 0 0 10 
МакФакс 10 0 0 0 0 0 0 10 
Инпрес 3 0 0 0 0 0 0 3 
Е-Репортер 3 0 0 0 0 0 0 3 
Плус Инфо 18 2 0 0 0 0 0 20 
Скај 5 0 0 0 0 0 0 5 
Прес 24 2 0 0 0 0 0 0 2 
Кирилица 2 0 0 0 0 0 0 2 
Точка 2 0 0 0 0 0 0 2 
СЕ Тајмс 1 0 0 0 0 0 0 1 
Вкупно Онлајн 71 2 0 0 0 0 0 73 
Вкупно 107 13 10 5 3 2 0 140 

 
*В/И - Вест/Извештај  
**ИИЕ - Извештај збогатен  со истражувачки елементи  
***К/O/K- Коментар/Осврт/Колумна 
****АК - Аналитички коментар 
*****А - Анализа  
******ИНТ - Интервју  
*******С - Статија 
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Учество на вид на сторија според тип на медиум
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Вкупно Печатени 22 6 10 5 3 1 0

Вкупно Електронски 14 5 0 0 0 1 0

Вкупно Онлајн 71 2 0 0 0 0 0

вест/ извештај
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     Жанровска класификација на објавени 
стории по тип на медиум

(во проценти)

Печатени 46.8 12.8 21.3 10.6 6.4 2.1 0.0

Електронски 70.0 25.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0

Онлајн 97.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

вест/ 
извештај

изв. збогатен 
со истр. 

елементи

коментар/ 
осврт/ 

колумна

аналитички 
коментар анализа интервју статија

     Жанровска класификација на истражувачки 
стории по тип на медиум

Вкупно Печатени 6 5 3 1 0

Вкупно Електронски 5 0 0 1 0

Вкупно Онлајн 2 0 0 0 0

извештај збогатен 
со истражувачки 

елементи (13)

аналитички 
коментар (5) анализа (3) интервју (2) статија (0)
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================================================================ 

Дел 2 

Заклучоци 

 

Општ заклучок 

Медиумите во Македонија во однос на аферата Телеком, со мали исклучоци, 
не покажале капацитет да спроведат обемни истражувачки постапки кои би 
довеле до новинарски производи кои можат да се сместат во категоријата 
истражувачко новинарство. Само во три случаи од вкупно 140 е објавен текст 
кој може да се класифицира како сеопфатно истражувачко новинарство. 

Посебни заклучоци 

Од добиените статистички показатели можат да се извадат и неколку посебни 
заклучоци врз кои се темели и општата оценка.  

- „Информативно-будни“, недостиг на континуитет 

Медиумите во Македонија според бројот на објавени стории за аферата може 
да се наречат дека се „информативно-будни“, т.е. објавуваат задоволувачки 
број вести и друг тип информации за аферата. Тоа го покажува и бројката од 
140 објавени новинарски продукти. Сепак, не постои конзистентност во однос 
на посветеноста кај повеќето медиуми, односно на држење на темата активна, 
се додека не се најде соодветен одговор на неодговорените прашања. Може 
слободно да се оцени дека по однос на посветеноста, само четири медиуми ја 
држеле аферата како активна тема во јавноста. Тоа се Утрински весник, Плус 
Инфо и делумно Фокус, дневен и неделен. Забележителен пристап има и 
Вечер. Другите покажуваат тромавост во однос на континуитетот и најчесто 
реагираат откако некој друг медиум ќе даде нов импулс. 

- Истражувачки ненасочени 

И покрај најдобрите намери и широко поставените критериуми,тешко дека 
може да се каже оти медиумите во Македонија кога станува збор за аферата 
Телеком, се истражувачки насочени, т.е. дека се обидуваат да изнајдат што 
повеќе факти за дадениот случај, со цел пред јавноста да дадат сеопфатна 
слика за актерите и начинот како е изведена коруптивната зделка, а пред се 
вмешаноста на институции и поединци, претставници на власта и на 
политичките партии. Тоа го покажува процентот на новинарски производи во 
кои е употребена некоја од општите истражувачки алатки, со цел новинарскиот 
производ да може да се класифицира во делот на новинарството наречен 
истражувачко новинарство. Од вкупно 140 објавени стории само 23 имаат 
вградено некаква истражувачка алатка. Во крајна линија тоа се покажува и со 
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финалниот резултат: После 40 дена новинарски труд и напор, во медиумите 
не е објавено ниту едно конкретно име на носител на јавна функција или 
претставник на политичка партија во Македонија, кое ќе биде, барем, 
сериозно индицирано, осомничено, како учесник во коруптивната зделка во 
аферата Телеком. 

- Извештајот и коментарот, доминантни форми 

Заклучокот за неистражувачкиот карактер во новинарските производи околу 
аферата Телеком, е поткрепен и со жанровската поделба на сториите во кои е 
употребена истражувачка алатка. Според овие статистички показатели, се 
гледа дека во однос на оваа афера доминирале извештајот и коментарот, 
што сепак не спаѓаат во соодветни и пожелни жанрови кои се ползуваат во 
истражувачкото новинарство.  

Класичната анализа, интервјуто, а пред се статијата, се застапени во 
незначителен, минорен процент, што самото по себе укажува на односот кон 
темелно истражувачко новинарство, кога станува збор за конкретниот случај, 
аферата Телеком. 

- Изјавите, доминантна истражувачка алатка 

Во однос на истражувачките алатки или методи употребени во текстовите, се 
забележува дека доминираат изјавите и кратки интервјуа ( со изворите), а 
недостасуваат вкрстување на извори, архивско истражување и сеопфатна 
анализа. Тие се вклучени доминантно во споменатите три анализи кои ги 
пронајдовме во два медиума. 

- Печатените или онлајн медиумите не ја ползуваат предноста од 
просторот 

Иако сите медиуми по својата генерална природа се податни за истражувачко 
новинарство, сметаме дека печатените и онлајн медиумите се поподатни во 
конкретниов случај, затоа што во делот од електронските медиуми се следени 
чисто информативните емисии, вестите, кои често се ограничени со простор од 
продукциски аспект. Сепак, печатените и онлајн медиумите не ја искористиле 
таа своја предност, иако процентот е нешто поповолен кај печатените. Во нив, 
исто така, доминираат вестите и извештаите, а дури потоа извештаите со 
истражувачки елемент. Анализи има само три. По извештаите со истражувачки 
елемент, доминираат коментарите и освртите, што потврдува дека ниту 
печатените, ниту онлајн медиумите не ја исползувале природата на својот 
медиум за да имплементираат истражувачко новинарство. Исклучоци се 
Утрински весник, дневниот и неделниот Фокус. 
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Следени медиуми од агенцијата „Прес Клипинг“ и од сопствени согледувања врз кои е 
правена оваа анализа:  

Печатени:  

1. Дневник 
2. Вест 
3. Утрински Весник 
4. Вечер 
5. Нова Македонија 
6. Факти 
7. Фокус Дневен 
8. Журнал Плус 
9. Капитал Дневен 
10. Бизнис 
11. Фокус 
12. Капитал 

Електронски медиуми: 

1. МТВ 1 
2. Алфа Тв 
3. Сител 
4. Канал 5 
5. Телма 
6. Алсат М 
7. Македонско радио  
8. Радио Слободна Европа 
9. Радио Дојче Веле 
10. Канал 77  

Интернет медиуми: 

1. Иди Види 
2. НетПрес 
3. Е-Репортер 
4. Курир 
5. МакФакс  
6. Кирилица 
7. МК Фондови 
8. Журнал 
9. Плус Инфо 
10. Многоо 
11. 24 Вести 
12. Капитал 
13. Инпрес 
14. Охрид Њуз 
15. Прес 24 
16. СЕ Тајмс 
17. Точка 
18. Скај 

 


