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Апстракт

Со донесување на Законот за јавно обвинителство за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 

незаконското следење на комуникациите 1  од страна на 

Собранието на Република Македонија, всушност се формира 

ново Јавно обвинителство на територијата на Република 

Македонија со целосна независнот од Јавното обвинителство на 

Република Македонија, и кое за својата работа, согласно законот, 

ќе одговара пред Советот на Јавните обвинители и Собранието на 

Република Македонија. 

Функционирањето на правната држава е огледало на 

демократијата во секое цивилизирано општество. 

Функционирањето на правото и правната држава праќаат силни 

пораки колку една држава има (не)развиена политичка култура, 

демократски капацитет, и дали таа има политичка иднина. Во 

нашето истражување ние ќе се фокусираме на известувањето на 

медиумите за активностите на тн. Специјално јавно 

обвинителство во Република Македонија.  

Основно истражувачко прашање во овој труд ќе ни биде Како 

известуваат печатените и електронските медиуми за активностите 

на Специјалното јавно обвинителство, односно дали постои 

1Службен весник на РМ бр. 159 од 15.09.2015 година. 
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разлика во известувањето за една иста активност на наведеното 

Јавно обвинителство од медиумите?  

Во нашето истражување поаѓаме од основната истражувачка 

хипотеза дека во Република Македонија, и покрај зголемената 

политичка култура и повисокиот степен на демократија во 

државата, медиумите се соочуваат со проблемот на различно 

известување за иста активност на една државна институција, во 

нашиот случај Специјалното јавно обвинителство, зависно од 

блискоста на медиумот со власта или опозицијата.  

Во истражувањето ќе се примени методот на анализа на 

содржина на текстовите и прилозите во печатените медиуми, 

електронските медиуми и интернет порталите за активностите на 

специјалното јавно обвинителство во периодот 01.04.-31.05.2016 
година.  

Клучни зборови: медиуми, јавно обвинителство, информирање. 
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Abstract 

With the adoption of the Law on Public Prosecution of related 
offenses arising from the content of the illegal interception of 
communications by Parliament 2 , actually is form a new Public 
Prosecutor of the Republic of Macedonia with complete independence 
from the Public Prosecutor's Office Macedonia, which for its work, 
under the law, will be accountable to the Council of Public 
prosecutors and the Assembly of Republic of Macedonia. 

The functioning of the legal state is the mirror of democracy in any 
civilized society. The functioning of law and legal state sent strong 
messages how much a country has (not) developed political culture, 
democratic capacity and whether it has a political future. In our 
research we will focus on media coverage of the activities of the so 
called Special Public Prosecutor in the country. 

Primary research question in this paper will be: How the print and 
electronic media inform on the activities of the Special Public 
Prosecutor, or whether there is a difference in the reporting of the 
same activity of the above mentioned Public Prosecutor? 

In our research, we are guided by basic research hypothesis that the 
Republic of Macedonia, despite increased political culture and higher 
level of democracy in the country, the media are faced with the 
problem of different reporting for the same activity of a state 
institution, in this case the Special Prosecutor's Office, depending of 
the closeness of the media with the Government or the opposition. 

The research will apply the method of content analysis of texts and 
articles in the print media, electronic media and internet portals for the 
activities of the Special Public Prosecutor in the period 01.04.-
31.05.2016 year. 

Keywords: media, public prosecutor, informing. 

 

 

 

                                                           
2Official Gazette of RM no. 159 of 09.15.2015 year 
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Вовед 

Со донесувањето на Законот за јавно обвинителство за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското 

следење на комуникациите, во Собранието  на Република Македонија и 

објавувањето во Службен Весник на РМ бр.159 од 15.09.2015 година, 
практично се формира ново Јавно обвинителство на територијата на 

Република Македонија со целосна независност од Јавното обвинителство на 

Република Македонија, а за својата работа согласно законот ќе одговоара пред 

Советот на Јавните обвинители и Собранието на Република Македонија.Ова 

јавно обвинителство претставува самостоен орган кој ќе ги гони сторителите 

на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 

неовластеното следење на комуникациите и тоа на сите комуникации 

извршени во периодот помеѓу 2008 година и 2015 година вклучително и на 

аудио снимки и транскрипти поднесени во Јавното обвинителство на 

Република Македонија.      
 Со  тоа практично се решава еден од клучните проблеми на 

политичката криза во Република Македонија, а која започна со објавување на 

незаконски прислушкување на телефонските разговорите на функционерите 

во Владата. Формирањето на ова јавно обвинителство беше резултат на 

политичкиот договор од Пржино кој беше склучен помеѓу лидерите на 
четирите најголеми  политички  партии. Ова јавно обвинтелство или познато 

како Специјално јавно обвинителство  својот кадар на обвинители го зема од 

редот на постојните јавни обвинители од Јавните обвинителства ширум 

територијата на државата, додека пак како стручна служба се вработија 

вработени од редот на полицијата, судовите и јавнообвинителската 

администрација, токму поради тоа се јави и потребата од донесување на закон 

за јавнообвинителска служба за потребите на ова јавно обвинителство. На 

30.12.2015 година Собранието го изгласа Законот за Јавнообвинителска 

служба. 3  Со тоа се овозможија сите предуслови за работа на ова јавно 

обвинителство во Република Македонија. 

 

1. Ставови на медиумите кон СЈО 

Откако Специјалното јавно обвинителство започна да ги отвора првите 

истраги и случаите во кои како осомничени за злоупотреби на своите функции 

се најдоа високи претставници на извршната власт, провладините телевизи 
кон активностите на оваа институција известуваа со одредена резерва и доза 

                                                           
3Службен весник на РМ бр. 2/15. 
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на критика. Во периодот што е предмет на наша анализа одредени медиуми 

известуваа за работата на обвинителката поврзани со плаќање кирија од 

буџетот на обвинителството за да живее и да работи во Скопје, како и за 
нејзиното барање на државно земјоделско земјиште.  

Во продолжение графички ги прикажуваме податоците на објавените 

прилози на телевизиите во РМ за активностите на СЈО во периодот 01.04.-
30.06.2016 година. 

 

Број на прилози за активностите на СЈО 

во електронските медиумите (ТВ) 

Врз основа на горенаведените податоци можеме да констатираме дека 

најмногу новинарски прилози за работата на СЈО биле објавени во МТВ1 

(Јавниот радиодифузен сервис) со 221 прилози, потоа следува ТВ Сител со 

212 прилози, а на трето место е ТВ 21. Содржински прилозите се однесуваа на 

разни тематски прашања, меѓу кои значаен број на прилози се однесуваа на 

критика врз работата на СЈО, со забелешка дека тоа работи по диктат на 

опозицијата. Притоа, беа пренесувани и мислења на експерти во врска со 

функционирањето на СЈО. 
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2.Настани за кои се известуваше во вестите 

2.1 Специјално јавно обвинителство   

Во фокусот на интересот на медиумите во централните информативни 

емисии (вестите) беа истрагите што ги води Специјалното јавно 

обвинителство (164 прилози). Се известуваше за случаите што ги отвори ова 

обвинителство (Транспортер, за превозот на ученици во Битола, ТНТ, за 
уривањето на деловниот објект „Космос“). Известувањето за СЈО е еклатантен 

пример за поларизацијата на медиумите, во која медиумите пренесуваа сосема 

спротивставени информации. Ова најмногу се однесуваше на прилозите во 

врска со смртта на аболицираниот сведок Коста Крпач.      

МТВ1
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СИТЕЛ
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Во периодот од (16 - 22 април) беа емитувани 58 прилози за 
Специјалното јавно обвинителство, во кои претежно се следеше развојот на 

случајот во врска со превозот на ученици во Битола (Транспортер), односно 

одлуките на судот по барањата од обвинителите да им се определи притвор на 

осомничените, потоа нивното префрлање во домашен притвор итн. Во 

последните два дена од периодот беше актуелен и новиот случај што го 

отвори СЈО, наречен ТНТ, во врска со уривањето на градежниот комплекс 

“Космос” во 2011 година. Генерално, сите медиуми известуваа неутрално и 

непристрасно околу работата на СЈО во овој период, пренесувајќи ги 

ставовите на сите инволвирани страни (обвинителството, позицијата, 

опозицијата). Дел од телевизии како на пример Алсат М и 24 Вести, пак, 

емитуваа и кратки разговори со инвеститорот, пренесеувајќи ги неговите 

ставови во врска со новоотворениот предмет.  

Во периодот од (23 - 28 април), работата на СЈО се следеше најмногу 

преку известувањето за случајот со смртта на Коста Крпач (60 прилози). 

Телевизиите како Сител, Канал 5, Алфа, ТВ Нова ја промовираа и тезата дека 

тој бил  „жртва“ на притисоците од СЈО (Сител, 27 април „Самоубиство во 

Скопје- пукал во комбе, па се застрелал, мислел дека го следат и снимаат од 

СЈО“, ТВ Нова 28 април „Дали Коста Крпач бил жртва на тортура од 

Специјалното јавно обвинителство?“), додека останатите телевизии (Телма, 24 

Вести, ТВ21, Алсат М) се повикуваа на соопштението на СЈО дека имале 

сознанија дека личноста била под сериозни притисоци откако се појавила како 

сведок во еден од случаите што ги отворила оваа институција). МТВ1 за 

случајот ги пренесе ставоите на МВР и на СЈО.    Во периодот од (2 - 30 
мај), работата на ова обвинителство се опсервираше генерално преку два 

случаја: смртта на уметникот и бизнисмен Коста Крпач (аболицирано лице од 

претседателот), и случајот „Транспортер“ во кој е обвинет градоначалникот на 

Битола (вкупно 63 прилози). Телевизиите со провладина уредувачка политика 

известуваа дека Крпач се самоубил поради притисоци од СЈО (Канал 5, 5 мај: 

„Начинот на работата на специјалните обвинители деновиве стана 

проблематичен и во случајот со Коста Крпач, кој изврши самоубиство во 

својот стан во Скопје“), додека другите известуваа дека причините за смртта 

се се` уште нејасни. Исто така, беше пренесена и информацијата дека се бара 

замрзнување на имотот на градоначалникот  на општина Битола. 
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3. Актуено-информативни емисии 

Во набљудуваниот период, предмет на анализа беа вкупно 72 емитувани 

изданија на 11 различни емисии кои се емитуваат на телевизиите на 

национално ниво. Од нив, предмет на подлабока анализа беа само оние 

емисии во коишто беше воочен говор на омраза и дискриминирачки и 

негативен говор, како и експлицитно и континуирано кршење на членот 14 на 

Кодексот на новинарите во кој се вели дека новинарот мора да обезбеди 

професионална дистанца од политичките субјекти.   

 

3.1. Емисија „Јади бурек“  - ТВ Сител 3   

Во периодот од 15 април до 6 мај 2016 анализирани се 11 изданија на 

емисијата “Јади Бурек”. Во поголем дел од изданијата се застапени политички 

теми најчесто преку преглед на печатот и јавувања на гледачи и поради 

содржината на диксусијата и односот на водителот. Забележливо беше тоа 

што во пет емисии гостите наместо да бидат во студиото, дел од учесниците 

во емисијата беа вклучувани телефонски. Во две емисии во кои се 

дискутираше околу аболицијата и уставноста на Специјалното јавно 

обвинителство телефонски беа вклучени професори од Правен факултет во 

Скопје (експерти), а во две емисии гостуваа лица од други професи. 

Во однос на аболицијата на Иванов, водителот во повеќе случаи 

потенцираше дека лидерот на владејачката партија побарал да се повлече 

истата, додека лидерот на опозицијата не побарал повлекување кога бил 

аболициран од поранешниот претседател на државата, за да подоцна и тој 

јавно побарал да биде повлечена неговата аболиција.    

 

3.2. Емисија „Миленко лејт најт шоу“  - ТВ Канал 5 

Во набљудуваниот период анализирани се четири (4) изданија на 

емисијата „Миленко Лејт најт шоу“. Сите четири емисии обработуваа теми од 

внатрешнополитичкиот живот на Република Македонија, како и со одредени 

аспекти на меѓународната актуелна геополитика и нејзиното влијание на 

домашната политичка сцена. Како соговорници во емисиите главно беа 
личности од земјава, претставени или како аналитичари или како добри 

познавачи на состојбите и областа за која станува збор. Во сите четири емисии 

беа упатени сериозни критики кон личностите од опозицијата, кои со нивното 

однесување ја дестабилизираат државата. 
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Една од емисиите се занимаваше со аболицијата од претседателот Ѓорге 

Иванов и нејзините импликации врз актуелната политичка криза и во неа 

главната теза која се обработуваше беше онаа за спрегата на (опозицијата) со 

недефинирани сили однадвор, со цел симнување од власт на демократски 

избраната политичка гарнитура заради остварување на пошироки 

геостратешки агенди. 

 

4. Следењето на медиумските содржини 

Во прилог има детална анализа од следењето на медиумските содржини 

преку Механизмот за набљудување и реакција за период  ( 01 април - 30 мај 

2016) 

4.1. Македонска телевизија – Прв сервис    

Прв период (01 – 22 април 2016)       

МТВ 1 во наведениот период од  01 до 22 април објави вкупно 91 

прилог за актуелните политички настани. Најголем број од прилозите се за: 

политичката криза и предвремените парламентарни избори (24 прилози), за 

владините проекти  (12 прилози), за протестите (11 прилози), за аболицијта од 

претседателот Иванов (8 прилози), за работата на СЈО (6 прилози), а 

активностите на опозицијата (4 прилози), за суспендирањето на одлуките на 

министрите од опозицијата (2 прилози); за состојбата со бегалците (2 

прилози), за медиумите (2 прилози), и други теми.    

Втор период (23 – 28 април 2016)       

МТВ 1 во период од 23 до 28 април објави вкупно 75 прилози во врска 

со актуелните политички настани. Најголем број од прилозите се за: 

предвремените избори (20 прилози), владините проекти (11 прилози), 

протестите (6 прилози), СЈО и случајот Крпач (6 прилози), активностите на 

опозицијата (3 прилози),  влијанието на кризата врз економската состојба (2 

прилози), аболицијата на претседателот Иванов (1 прилог) и други теми. Во 14 

прилози забележан е позитивен однос кон Владата, а во помал обем кон 

владејачката партија.    

Трет период (2  – 30 мај 2016)        

Во период од 2 до 30 мај, во централните вести на МТВ1 објавени се 

вкупно 55 прилози за политички актери и актуелни политички настани. 

Најмногу од прилозите беа на тема предверемни избори и политичката криза 
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(17 прилози), протестите и контрасобирите (10 прилози), влијанието на 

политичката криза врз економијата (4 прилози), владините проекти и 

инвестиции (3 прилози), активности на опозицијата (3 прилози), аболицијата 

од претседателот Иванов (2 прилози), работата на СЈО и случајот Крпач (2 

прилози), за медиумите еден прилог и други актуелни теми.  Во пет прилози е 

забележан позитивен однос кон Владата и владините функционериа,  нема 

ниту еден прилог со демонизирачки став кон некој субјект.    

 

4.2.  Македонска телевизија – Втор сервис   

Прв период (01 – 22 април 2016)       

На вториот канал од МТВ беа емитувани 70 прилози за политичките 

субјекти, од кои 31 прилог се за протестите против аболицијата, седум за 

изборите, шест за Специјалното јавно обвинителство, пет прилози за 

медиумите, и за други теми. Беа емитувани седум прилози за активностите на 

најголемата албанска партија , како и два позитивни и еден критички прилог 

за Владата.    Имаше информации и за Специјалното јавно 

обвинителство за веќе отворените случаи (20 април: „Случај Транспортер, 

притвор за секретарот на општина Битола“), како и за новотворените (21 

април: „Случај ТНТ, објектот Космос е урнат незаконски“), но и за 

проблемите со кои се соочува обвинителството (21 април: „Фетаи: ни се 

закануваат со семејствата, но нема да застанеме“).  

Втор период (23 – 28 април 2016)       

МТВ2 во вестите во анализираниот период објави вкупно 55 прилози за 

политичката состојба. Најмногу од нив се за аболицијата (13 прилози), за 

протестите (шест прилози), за изборите (10 прилози), за активностите на СЈО 

(четири прилози) и за медиумите (4 прилози). Во четири (4) прилози се 

третираат теми од интерес на албанската заедница, од кои два прилози се со 

фаворизирачки однос кон најголемата албанска партија. Во четири прилози се 
изнесуваат ставовите на опозицијата за критички за власта.  Во врска со 

работата на СЈО се пренесуваат нападите од владејачката партија кон СЈО 

дека е политички ориентирана и дека носи селективни одлуки“, и реакцијата 

“опозоцијата, одговара: на премиерот  му пречат независни институции“ (23 

април). 
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4.3. Сител 

Прв период (01 – 22 април 2016)       

Во известувачкиот период од 01 до 22 април 2016 година на ТВ Сител се 

објавени вкупно 75 прилози кои се однесуваат на политичките актери, 

случувања или состојби. Најмногу внимание телевизијата им посвети на: 

политичката криза и изборите (21 прилог), на протестите (18 прилози), на 

новите мерки и проекти на Владата и локалните институции раководени од 
владеачката партија (7 прилози), Аболицијата од претседателот Иванов (6 

прилози), промотивните и другите активности на лидерот на владеачката 

партија (5 прилози), работата на Специјалното јавно обвинителство (3 

прилози), суспендирањето на одлуките на министрите од опозицијата (2 

прилози), за активностите на опозицијата и за бегалската криза по еден прилог 

и други теми.  Во најголем број известувања за овие теми телевизијата 

изразуваше позитивен и фаворизирачки однос кон владеачката партија, и 

негативен однос кон најголемата опозициона партија, а во анализираниот 

период и кон организаторите и учесниците во граѓанските протести против 

одлуката за аболиција.    

Втор период (23 – 28 април 2016)     

Во анализираниот период Сител објави 67 прилози за актуелните 

политички случувања и политичките субјекти. Најзастапени теми беа 

предвремените парламентарни избори (17 прилози), проектите на Владата (11 

прилози),  протестите (8 прилози), активностите на лидерот на владеачката 

партија  (5 прилози), Специјалното јавно обвинителство и смртта на Коста 

Крпач (3 прилози), аболицијата на претседателот Иванов (3 прилози), тезите 

за федерализација на државата (2 прилога), активностите на опозицијата (2 

прилога), тезите за економски проблеми поради политичката криза (1 

прилози) и други теми. Во најголем дел (23 информации) во известувањата на 

овие теми е забележан фаворизирачки однос кон  владеачката партија и кон 

здружението ГДОМ, и негативен однос (19 прилози) кон најголемата 
опозициона партија, СЈО, фондацијата Сорос. Во наведениот период во 

информирањето се забележува присутност на прилозите за смртта на Коста 

Крпач, при што СЈО е прикажано како продолжена рака на СДСМ (23 април), 

и директно се посочува на оваа институција како причина за смртта (27 април 

„Самоубиство во Скопје- пукал во комбе, па се застрелал , мислел дека го 

следат и снимаат од СЈО“).  
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Трет период (2 – 30 мај 2016)       

Во наведениот период ТВ Сител во централниот Дневник објави вкупно 

70 прилози на теми за политичките актери и случувања. Најголем фокус 

имаше на: предвремените парламентарни избори (20 прилози), на владините 

проекти и инвестиции (11 прилози), на протестите и контрасобирите (6 

прилози), на активностите на опозицијата (4 прилози), на работата на СЈО и 

случајот Крпач (3 прилози), промоциите на лидерот на владеачката партија (3 
прилози), и за аболицијата (1 прилог), за медиумите (1 прилог) и за кризата и 

економијата 1 прилог. Во 14 прилози има нагласено пофално и фаворизирачко 

известување за владеачката партија , како и за активностите на здружението 

ГДОМ, додека во 21 прилог нагласено негативно, демонизирачки се 

информира за опозиционата партија, СЈО, демонстрантите против аболицијата 

на Иванов и за министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски од редот 

на опзицијата.    

Коментари и оценки во вестите: Опозицијата (опозициската партија и 

нејзиниот лидер) и СЈО остануваат главен таргет со негативни прилози (3 мај 

„Политичките аналитичари постојано предупредуваа дека политичката криза 

во Македонија може да прерасне и во безбедносен ризик за државата, поради 

несериозниот однос на опозицијата“.      

4 мај „Курир: Лицемерие на опозициската партија, наутро се 

поклонуваат, навечер ги фарбаат спомениците“). Негативниот однос кон СЈО 

и обвинителите е експлицитен со тоа што новинарите изразуваат отворен став 

против, бидејќи со неговото формирање е прекршен законот  и „еве ги 

последиците“ (2 мај случај Крпач), и дека „после се, беше само прашање на 

ден кога ќе се појават жртви на Специјалното јавно обвинителство, прашање е 

дали ова ќе биде и последната жртва“ (2 мај анализа/коментар).    

7 мај „Странците од Брисел го чести ЗНМ и претседателот Селмани со 

нови 200.000 евра, за другите ништо“,  5 мај „СЈО молчи дали пријавило 

закани врз сведокот Крпач – Дневник).      

Примери на фаворизирање аудиовизуелни содржини: (2 мај најава/ 

коментар) во кои се потенцира неуставноста на СЈО. 
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4.4. Телма 

Телма во овој период од 01 до 22 април објави вкупно 76 прилози за 

настани на актуелни политички теми. Најголем број од прилозите оваа 

телевизија во вестите се за: протестите (26 прилози), политичката криза и 

изборите (17 прилози), аболицијата и реакциите (8 прилози), работата на СЈО 

(5 прилози), суспендирањето на одлуките на министрите од опозицијата (2), 

медиумите (1 прилог) и други теми. Во ниту еден од емитуваните прилози и 

најавите нема изразен новинарски став, а известувањето е неутрално, 

критички и аргументирано. На индиректен начин преку известувањето за 

другите настани се споменуваше и активноста на СЈО. 

 

4.5. ТВ 21 (на македонски јазик)  

ТВ 21 во вестите на македонски јазик во периодот од 01 до 22 април 

објави вкупно 102 прилози за политичките настани. Најголем број прилози се 

објавени за: изборите и политичката криза (23 прилози), за протестите (21 

прилог), за аболицијата (14 прилози), за суспендирањето на одлуките на 

министрите од опозицијата (3 прилози), за работата на СЈО (3 прилози), за 

владини проекти (2 прилози), за активностите на опопзицијата (2 прилози), за 

односите помеѓу Грција- Македонија (3 прилози), за медиумите (1 прилог) и 

други теми.  Во два прилози кои се однесуваат на активности на владини 

функционери има позитивен тон на известување. 

Втор период (23 – 28 април 2016)       

ТВ 21 во вестите на македонски јазик во периодот од 23 до 28 април 

објави вкупно 88 прилози за политички настани. Најзастапени беа темите во 

врска со предвремените избори (17 прилози), протестите (11 прилози), 

аболицијата од претседателот Иванов (5 прилози), најавите за можни санкции 

поради политичката криза (3 прилози), Специјалното јавно обвинителство 

заедно со случајот Крпач (3 прилози), за активностите на опозицијата (3 

прилози), проектите на Владата (2 прилози), ситуацијата со бегалците (2 

прилози) и други теми. Во ниту еден од прилозите нема изразен став на 

новинарот.    
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4.6. ТВ 21 (вести на албански јазик)   

Прва недела (01 – 22 април 2016)      

Телевизијата во известувачкиот период емитуваше 84 прилози во врска 

со политички теми и субјекти. За протестите е емитуван 21 прилог, 14 прилози 

за аболицијата и 5 за други аспекти од политичката криза, потоа 14 прилози за 

предвремените избори, 4 прилози за активностите на Специјалното јавно 

обвинителство и 6 прилози за теми од интерес на Албанците. Во врска со 
активностите на СЈО, во вестите беа пренесени информации за уривањето на 

објектот Космос.  

Трет период (2 – 30 мај 2016)       

Телевизијата во известувачкиот период во вестите на албански јазик 

емитуваше 76 прилози во врска со политички субјекти, процеси или состојби. 

Најзастапени беа темите поврзани со аболицијата од претседателот Иванов (15 

прилози), потоа протестите (13  прилози), економските последици од кризата 

(6 прилози),  изборите (6 прилози), Специјалното јавно обвинителство (4 

прилози), медиумите (4 прилози) и други теми. Беа емитувани 9 прилози со 

посебен албански етнички фокус, а седум прилози имаа критички став кон 

Владата. 

 

4.7. АЛСАТ М (вести на албански јазик)   

Прв период (01 – 22 април 2016)      

Телевизијата Алсат М во вестите на албански јазик објави 91 прилог 

поврзани со политичките партии и политичките состојби. Најмногу се 

известуваше за протестите на улиците (26 прилози), како и за другите 

случувања и реакции поврзани со аболицијата од претседателот Иванов (18 

прилози), потоа се емитуваа 10 прилози за изборите, 8 прилози за 

Специјалното јавно обвинителство и 3 прилози за медиумите. Седум прилози 

се емитуваа за теми од интерес на Албанците. Проследени се и 

активностите на Специјалното јавно обвинителство. 

Втор период (23 – 28 април 2016)      

Во овој период во вестите  беа објавени вкупно 74 прилози кои се 

однесуваат на политички субјекти и настани. За аболицијата имаше 11 
прилози, за протестите против аболицијата има 11 прилози, за економските 

последици од кризата и најавените санкции има 11 прилози и уште 11 прилози 
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има за избори. За СЈО има 6 прилози, за медиуми има 4 прилози, критички за 

Влада има 3 прилози, како и 7 прилози на теми од интерес на Албанците.  Во 

овој период се емитуваат вести за работата на СЈО во кои се пренесуваат 

меѓусебните обвинувања на партиите.   

Трет период (2 – 30 мај 2016)       

Телевизијата во известувачкиот период емитуваше 62 прилози во врска 

со политичките субјекти, процеси или состојби. Доминираат протестите (14 

прилози), за политичката криза (9 прилози), аболицијата од претседателот 

Иванов (7 прилози), предвремените избори (7 прилози), економските 

последици од кризата (5 прилози), Специјалното јавно обвинителство (5 

прилози), медиумите (2 прилога) и други теми. Во најголем дел од 

известувањето за овие теми телевизијата има неутрален или критички однос 

кон состојбите.   

 

5. Следење на работата на СЈО во сите медиуми од 01.06.2016 до 

30.06.2016 

Во периодот од 01.06. - 30.06.20116 година работата на Специјалното 

јавно обвинителство се следеше и информативни емисии дневни весници 

постојано беше присутна веста за ова Јавно обвинителство со оглед на фактот 

што имавме секојдневно протести на опозицијата претставена преку разни 

невладини граѓански организации. Низ призмата на бројките можеме да 

кажеме дека во целиот овој мониториран период не претстанаа нападите и 

контранападите како во провладините медиуми така и во опозициските 

медиуми, па така имаме вкупно 432 прилози во сите медиуми, каде се говори 

за работата на ова јавно обвнителство. 

 

6. Следење на печатените медиуми 

Настаните и одлуките на СЈО беа исто така актуелни и во печатените 

весници како што се Утрински Весник, Вест, Дневник, Слободен Печат. Во 

сите овие весници Јавното обвнителство беше застапено со доста многу 

статии во временскиот период од 01.04.216 до 01.06.16. Во прилог се дел од 

насловите кои беа дел од овие весници и се разбира најчитаните статии.  
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6.1. Утрински Весник 

Април:         
      02.04.2016, Специјалното обвинителство го обжали решението за 

куќен притвор на Горан Груевски 

Специјалното обвинителство го обжали решението за куќен притвор на 

Горан Груевски Специјалното јавно обвинителство денеска информира дека 

е... 

14.04.2016, „Транспортер“ нова истрага на СЈО за превозот на 

ученици во Битола 

„Транспортер“ нова истрага на СЈО за превозот на ученици во Битола 

Специјалното јавно обвинителство денеска на прес-конференција најави 

нова... 

18.04.2016, СЈО го бомбардира со писма Иванов, непостоечки кривични 

дела. Гордана Дувњак  Специјалното обвинителство деновиве е во интензивна 

преписка со претседателот на државата Ѓорге Иванов околу... 

21.04.2016, Груевски - СЈО стана институција под целосна контрола на 

СДСМ 

во реакцијата на денешната прес-конференција на Специјалното 

јавно обвинителство. Според Груевски, доволно е само да се види реториката 

на прес... 

21.04.2016, Специјалното обвинителство отвори истрага за 

уривањето на „Космос“ 

Специјалното обвинителство отвори истрага за уривањето на „Космос“ 

Во предистражната постапка „ТНТ“ осомничени се четири лица за кои од 

судот се... 

 

Мај:         

03.05.2016, Обвинителство бара нови докази за Коста Крпач  
        Обвинителство бара нови докази за Коста Крпач Основно 
јавно обвинителство Скопје вчера достави барања до три институции за 

информации потребни... 

05.05.2016, Орав - Институциите треба да му помогнат на СЈО 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D4DC8BB8B1B9FC4CB382A38F6D5CBA93
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D4DC8BB8B1B9FC4CB382A38F6D5CBA93
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E58D273B7769C3498B1E0E15CEC99C48
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E58D273B7769C3498B1E0E15CEC99C48
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=006A23DF8745614F87548C0005CDEA8D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4F543BB24F77074197D50EF0DF6C4AE6
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4F543BB24F77074197D50EF0DF6C4AE6
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E3854B4A47507540953A6E50C539DAD4
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E3854B4A47507540953A6E50C539DAD4
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=AEFCC2E75CEE02478CEE42711E9333E9
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=AEFCC2E75CEE02478CEE42711E9333E9
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4FDD5312575C434CA0CC458C723653DB
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Иванов за помилување ги поткопува овие напори. „Во однос на тоа сите 

државни институции треба да му помогнат на Специјалното 

јавно обвинителство (СЈО) . 

 

6.2. Статии за Специалното Јавно Обвинителство во други дневни печати  

Под надзор на странски амбасадори, СЈО најави нова истрага 

Дневник - 15.04.2016 

Повеќе странски амбасадори присуствуваа на вчерашната прес-
конференција на која специјалните јавни обвинители објавија нова истрага 

поврзана за договорите за превоз на ученици на подрачјето на општина 

Битола. 

Jанева отвори нов случај „Транспортер“ 

Утрински - 15.04.2016 

Гордана Дувњак „Ние сме тука и работиме. Верувам дека правдата ќе 

победи“. Ваква порака вчера испрати до јавноста специјалната обвинителка 

Катица Јанева, како одговор на амнестијата што ја даде претседателот на 

државата Ѓорге Иванов за сите ... 

СЈО:Toчно е дека адвокати на власта бараа да затвориме предмети 

против осомничени функционери 

Фокус - 21.05.2016 

Адвокатите на аболицираните функционери на ВМРО ДПМНЕ поднеле 

барања до СЈО да се затворат постапките против Груевски, Јанкуловска, 

Јанакиевски, Протуѓер и останати претставници на власта. Од Специјалното 

јавно обвинителство за Мета потврдиле дека до ... 

Јавни обвинители го тужат шефот Марко Зврлевски 

Фактор - 01.06.2016 

Јавен обвинител го тужел Јавното обвинителство на Република 

Македонија, со кое раководи Марко Зврлевски , оти не му исплаќало 

надоместок за дежурство и го добил судскиот спор. На тужителот му биле 

исплатени 355.000 денари или 5.700 евра. 

 

http://www.time.mk/r/c/9d3571669a/
http://www.time.mk/s/dnevnik
http://www.time.mk/r/c/66400e4856/
http://www.time.mk/s/utrinski
http://www.time.mk/r/c/9fd292d266/
http://www.time.mk/r/c/9fd292d266/
http://www.time.mk/s/fokus
http://www.time.mk/r/c/4e795a42f2/
http://www.time.mk/s/faktor
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Заклучоци  

 Во период што е предмет на нашата анализа можевме да забележиме 

дека медиумите во РМ посветувале големо внимание за информирањето на 

работата на СЈО. Исто така, медиумите, зависно од сопствената уредувачка 

политика, за СЈО известуваа различно, а во одредени моменти имаа и 

спротивставени ставови. Ова, пред се се должи на разликата во уредувачката 

политика на самите медиуми. Ваквите спротивставени ставови на медиумите 

за работата на СЈО во јавноста создаваше две вистини, кои граѓаните си ја 

толкуваа на свој начин, зависно од сопствените политичките убедувања. Во 

контекст на заклучокот, даваме графички приказ за бројот на прилозите во 

електронските медиуми (ТВ на државно ниво) во периодот 01.04.-30.06.2016 
година од кои можеме да извлечеме одредени констатации и индиции. 

 

Во периодот 01.04.-30.06.2016 година телевизиите и печатените 

медиуми објавиле вкупно 1440 информативни содржини кои имплицитно се 

однесувале на активностите на СЈО, од кои само 432 информативни содржини 

експлицитно се однесувале на СЈО, при што 275 биле во негативен контекст, а 

157 во позитивен контекст. Исто така, од анализата на содржините на 

емитувани информативни содржини во електронските медиуми, како и 

текстовите во печатените медиуми од различни новинарски жанрови, 

можевме да забележиме дека стручната (експертската) јавност е поделена во 

однос на функционирањето на Специјалното јавно обвинителство (СЈО) од 

два аспекти. Првиот е дека основањето на СЈО е неуставно, бидејќи 

221

180

212

181190

210

160

186

Број на прилози објавени во 
медиумите од 01.04.2016 до 30. 

06.2016

МТВ1

МТВ2

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛСАТ М 

ТВ 21 мак
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наведеното обвинителство не е уставна категорија. Вториот е дека СЈО за 

едни експерти е во функција на една политичка партија, односно дека истото 

работи под диктат на опозицијата и на одредени меѓународни структури. Исто 

така, можеме за заклучиме дека на специјалното јавно обвинителство му е 

потребно уште многу време да ги заврши обемните истраги, односно да го 

оправда своето постоење во јавноста, и да излезе со обвинителни акти против 

извршителите на кривични дела, дотогаш многумина ќе го поставува 

прашањето за оправданоста на постоењето на ова специјално јавно 

обвинителство. 

  

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

Закон за специјалното јавно обвинителство за гонење на кривичните дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење 

на комуникацијата (Сл. Весник на РМ бр. 159/15). 

 

Користени податоци од интернет порталите на електронските медиуми 

Следење на телевизиите со национална концесија 

Вест, 01.04.-30.06.2016 

Дневник, 01.04.-30.06.2016 

Утрински весник, 01.04.-30.06.2016 

Слободен печат, 01.04.-30.06.2016 

 Користена веб страната на Facebook  на Специјалното јавно обвинителство 

Интернет портали кои објавуват информации за работењето на СЈО 

Користени податоци од веб порталот на ТВ Сител, 

Веб портал на ТВ Канал 5  

Користени податоци од веб порталот на ТВ Алфа, ТВ Алсат, ТВ Нова, ТВ21 

Користени податоци од веб порталот на ТВ Телма,  

ТВ 21 на македонски и англиски 

Фокус 




