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1. ВОВЕД 
 „Медиумско огледало“ претставува континуиран мониторинг на медиумите во Република 
Македонија кој има за цел да даде јасна слика за професионалните стандарди и критериуми на 
информирање на медиумите, но и за начинот на кој тие ги следат и интерпретираат клучните 
општествени процеси и настани. 

За потребите на овој мониторинг, прв од ваков вид во државава, е изготвена посебна 
методологија која беше тестирана од страна на тимот составен од уредник, аналитичари (4) и 
монитори (5). Резултатите од мониторингот се наоѓаат во овој извештај кој го опфаќа периодот 
од 1 октомври до 4 ноември 2007 година.  

Во набљудувањето беа опфатени шест дневни весници и шест ТВ куќи на национално ниво: 
„Вечер“, „Време“, „Дневник“, „Утрински весник“, „Факти“, „Шпиц“, ТВ „А1“, ТВ „Канал 5“, 
„МТВ 1“, „МТВ 2“, ТВ „Сител“ и ТВ „Телма“. Селекцијата на овие набљудувани медиуми е 
направена врз основа на оценката за влијанието што тие го имаат или можат да го имаат врз 
целокупната јавност во Република Македонија.  

Примената на методологијата покажува дали односот на медиумите кон случувањата е 
сеопфатен, умерен и избалансиран; дали новинарските текстови и прилози се поткрепени со 
наведени прецизни и јасни извори, дали се консултирани сите страни во конфликтните ситуации, 
дали се избегнуваат произволни коментари, вреднувања итн. 

Освен тоа, анализата истражува како е предадена информацијата (обем, време, извор и 
место); дали е опремена со илустративен материјал; каков е третманот на различните политички 
опции и личности, на различните етнички и културни вредности, и тоа преку употребата на 
терминологија и јазик; како се користат новинарските жанрови и дали има и какви се разликите 
меѓу набљудуваните медиуми во однос на претставувањето исти настани и појави. Едновремено, 
мониторингот ја анализира и евентуалната позиционираност на медиумите во однос на власта, 
опозицијата, етничките заедници, определени политички опции или политички убедувања.  

Предмет на анализа беше односот на медиумите кон:  

1. Владините политики (практикувањето на власта) 

2. Меѓународните интегративни прашања кои се однесуваат на Република Македонија: ЕУ 

Во овој период беа анализирани 1744 објавени материјали: текстови, илустрации, стрипови 
и карикатури, како и прилози во централните дневно-информативни емисии кои се однесуваат на 
посочените тематски области. Комерцијалните политички реклами, соопштенија и огласи не 
се предмет на мониторингот и анализата. 

2. ОДНОСОТ НА МЕДИУМИТЕ КОН ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ НАСТАНИ И 
НАЧИНОТ НА ИНФОРМИРАЊЕ  

2.1. ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ 

● Според медиумите, во Македонија нестабилноста и кризата во политичкиот процес, 
дезориентираноста на Владата, како и нестабилните односи во владејачката коалиција, се 
последица на комбинацијата од неколку негативни фактори: а) асиметрични односи меѓу 
партнерите во власта (при што се истакнува дека Груевски е заложник на Тачи), б) аферата со 
неуспешната продажба на ТЕЦ „Неготино“, в) неможноста да се усогласат теснопартиските 
интереси при дооформувањето на составот на Републичкиот судски совет. 
 
● По повод тепачките во Собранието, неколку медиуми се колебаа дали авторитетите од власта 
навистина ја испуштиле од раце контролата врз ситуацијата, или само сакаат да постигнат 
некаков друг ефект оставајќи впечаток дека не можат да го контролираат конфузниот и 
неефикасен парламент. 
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● Еден дел од медиумите сметаат дека причината за скандалот во Собранието се наоѓа во 
севкупниот амбиент во државата, односно во политичката ситуација во Македонија, која настана 
по парламентарните избори во 2006 година. Поголемиот дел од медиумите, пак, вината ја 
лоцираат во перманентната конфликтна политика на премиерот Груевски и владејачкото 
мнозинство (и посебно во овој случај во агресивноста на Мендух Тачи, Рефет Елмази и Абдулади 
Вејсели), а еден помал дел смета дека конфликтноста произлегува само од судирот меѓу двете 
водечки партии на македонските Албанци – ДПА и ДУИ. Само два медиума одговорноста 
целосно им ја припишуваат на ДУИ (пратеникот Садула Дураки) и делумно на СДСМ. 
 
● Вниманието на медиумите во анализираниот период ја привлече и жестоката грчка 
дипломатска офанзива против Македонија, во Европа и во САД. Медиумите возвраќаа и остро ги 
критикуваа грчките пропагандни напади, меѓутоа од критика не ја поштедија ниту целата 
домашна политичка елита – пред се, Владата. 
 
● Повеќето медиуми сметаат дека се случува деградација на интегративните процеси. 
Медиумите се исплашени дека неадекватното однесување на домашната политичка елита 
неповолно ќе влијае врз интеграцијата во НАТО (по неповолниот развој на односите со ЕУ). 
Интегративните процеси за зачленување на Македонија во ЕУ и НАТО се во сенка на тепачките 
во Собранието. Во најголем број случаи при лоцирањето на политичката одговорност, 
поголемиот дел од медиумите експлицитно ја посочуваат Владата како субјектот којшто е 
одговорен за неисполнување на обврските преземени за членство во ЕУ и НАТО (покрај 
воопштените субјекти „Македонија“ и „политичарите“). 

2.1.1. Споредбени податоци за следењето на општествено-политичките теми 

Деталниот статистички преглед за тоа како секој медиум покривал определена тема е 
презентиран во прилогот на крајот од овој извештај (Табела за интензитетот на објавување 
материјали по медиуми за анализираниот период). 

2.2. КОМЕНТАР ЗА ОДНОСОТ НА МЕДИУМИТЕ КОН ТЕМИТЕ 

Владините политики и практицирањето на власта 
По масовните тепачки во Собранието на Република Македонија, а потоа и по 

комплицирањето на работата на Анкетната комисија за расветлување на овој скандал – кај 
медиумите се засили впечатокот за општата нестабилност, но и впечатокот за дезориентација на 
Владата и за нестабилност во нејзиното парламентарно мнозинство. Собраниската тепачка беше 
повод за посебно медиумско интересирање, за квалитетот на релациите меѓу коалиционите 
партнери во владејачкото мнозинство. Односите се окарактеризирани како асиметрични, при што 
се истакнува дека Груевски е заложник на Тачи, односно заложничката позиција на премиерот 
Никола Груевски е детерминирана од уценувачките закани на лидерот на ДПА, Мендух Тачи 
(„Тој го уценува Груевски да се откаже од идејата да го разреши Рефет Елмази, со 
интерпелација на министерката за внатрешни Јанкуловска“). Меѓутоа, медиумите сметаат дека 
и аферата со неуспешната продажба на ТЕЦ „Неготино“ е фактор кој ја разнишал владината 
коалиција (Рафајловска не го потпиша договорот за продажба на термоцентралата, наспроти 
одлуката на Комисијата предводена од вицепремиерот Ставревски, по што „не стивнуваат 
несогласувањата меѓу коалиционите партнери ВМРО-ДПМНЕ и НСДП“). Дополнително и 
гласањето за членовите на Судскиот совет, односно фактот дека членовите на владината 
коалиција гласаа различно, покажува дека има криза меѓу партнерите во владејачкото 
мнозинство („постои немир во коалицијата, но и покрај различното гласање парламентарното 
мнозинство не признава дека има криза во владината коалиција“). Повеќето од медиумите не 
можат да го разберат тоа што власта ја пренебрегнува јавноста која со месеци бара да знае колку 
Владата троши за рекламните кампањи, а таа игнорирајќи го таквото инсистирање, упорно не ги 
соопштува ниту податоците за износот на трошоците, ниту изворот на тие средства. 
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Првин збунето и со неверување јавноста го следеше неадекватното однесување на Мендух 
Тачи при објавувањето на смртта на Тоше Проески, а потоа со протест и огорченост медиумите 
ја критикуваа неговата скандалозна постапка. „Време“ коментираше дека „Тачи демонстративно 
излезе од салата на денот кога плачеше цела држава“ („Срам без крај“, 25.10.2007), а 
„Дневник“ го оценуваше како лице кое „не случајно се наоѓа на `црна листа`“ и кој „никогаш не 
се издигнал од дното“ („Луѓе и нелуѓе“, 18.10.2007), додека „Утрински весник“ оцени: „Иако 
обвини дека се злоупотребува трагичната смрт на Тоше Проески, токму тој го злоупотреби 
настанот“ („Анкетната комисија заплеткана во скандали“, 18.10.2007). Речиси сите медиуми 
оценија дека тепачките во Собранието се скандал, „Ама поголем скандал е неефикасноста на 
комисијата која и по еден месец не ги посочи предизвикувачите, тепачите и тепаните“; „Тачи 
ја растура анкетната комисија“; „Владејачката партија молчи за настаните во анкетната 
комисија“; „Ненавремен извештај поради блокадата од ДПА“; „Комисија за забошотување“; 
„Масовната тепачка во Собранието не може да остане без виновници, а институцијата да 
биде понижна со факт дека не може да утврди ничија одговорност“ („Дневник“, 1.11.2007; 
„Шпиц“, 22/23.10.2007 и 10.10.2007; „Утрински весник“, 2.10.2007; „Време“, 25.10.2007; ТВ 
„Канал 5“, 5.11.2007). Анализата констатира дека кај повеќето медиуми, вклучително и на 
албански јазик, постои општа оцена дека за избувнувањето на тепачките во Собранието 
причината треба да се бара во вкупниот амбиент во државата, односно во политичката ситуација 
во Македонија која настана по парламентарните избори во 2006 година. Меѓутоа, медиумите се 
поделија при лоцирањето на персоналната одговорност за конкретниот настан. Поголемиот дел 
вината ја лоцираат во перманентната конфликтна политика на премиерот Груевски и 
владејачкото мнозинство (и посебно во овој случај на Тачи, Елмази и Вејсели), додека еден 
помал дел сметаат дека конфликтноста произлегува само од судирот меѓу двете водечки партии 
на македонските Албанци – ДПА и ДУИ. Единствено ТВ „Сител“ и весникот „Вечер“ сметаа 
дека „Тепачката почнува од командантот Вентили. Од него почнува се и тој треба прв да одго-
вара (6.11.2007) т.е. „дека е важно кој прв почнал и дека тоа е командант Вентили и ДУИ“ 
(30.10.2007). Најдалеку отиде „Вечер“ кога на 01.10.2007 ги посочи „и ДУИ и СДСМ како 
виновници и тоа не само за инцидентите туку преку нив и за дестабилизација на државата“, и 
посебно ДУИ бидејќи „вооружените криминални групи се под контрола на ДУИ и употребуваат 
создавање инциденти со кои Македонија би се оддалечила од ЕУ и НАТО, а би се приближила 
кон нивната контрола врз државата“ (25.10.2007). И неколку други медиуми ја критикуваа 
ДУИ. „Шпиц“ ја опиша како „партија која глуми жртва, но во суштина, во својата 
идентификација се уште е милитантна и покрај интелектуалците во своите редови“ („УЧК во 
овчка кожа“, 02.10.2007), додека „Време“ ја критикува поради „нивната стара тактика да 
почнат тепачка, а потоа да трчаат и да плачат пред НАТО, ОБСЕ и неизбежниот Хавиер 
Солана“ („Хркљуш“, 08.10.2007). 

Весникот на албански јазик „Факти“ се издвојуваше со свое специфично мислење и оцени: 
„дека освен македонските, и албанските партии се усовршиле во своето функционирање 
придодавајќи му го на психолошкото, и физичко насилство, нешто што придонело да се 
елиминира внатрешната демократија, а ги централизирало партиите и придонело истите да 
не можат да функционираат без партиските фаланги, и без вооружените милитанти“ 
(„Зошто се обидуваат политиката да ја претстават како опасна работа?“, 6/7.10.2007). 
Поради интервјуата коишто Тачи и Ахмети повеќе ги даваат за албанските и косовските медиуми 
отколку за медиумите во Македонија, „Факти“ оцени дека и двајцата политичари ги потценуваат 
своите гласачи („Приказните на Ахмети и Тачи“, 20.10.2007). Порачувајќи дека „Знамето на 
Албанците не е само симбол, туку и крв“ (27/28.10.2007), весникот ги повика политичките 
субјекти на Албанците „да седнат и да создадат заедничка стратегија за да ја 
официјализираат употребата на албанското знаме во Македонија“. 

Зголемен е бројот на медиумите кои ја критикуваат работата, односно ефикасноста и 
ефектите од политиката на МВР. „Македонија треба да има внатрешна кохезивност за да биде 
имуна на настаните и рефлексиите од соседството, а внатрешната кохезивност се постигнува 
со политички мерки. Полицијата не може и не смее да биде замена за лошото водење на 
државата“, сугерираше „Дневник“ во „Полицијата не е замена за политиката“ (03.11.2007). По 
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серија прилози во кои „Канал 5“ интензивно ја критикуваше работата на МВР и министерката за 
внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, медиумот заклучи – „Спиралата безбедносни 
инциденти во Македонија продолжува“ (29.10.2007). Прашувајќи „Има ли виновни во МВР“, 
„Утрински весник“ ја побара вината во работата на министерката Гордана Јанкуловска, односно 
одговорноста за нејзините резултати кај оние кои ја назначиле, кумулативно наведувајќи ги сите 
нерешени случаи за кои била надлежна министерката. И „Шпиц“ критикуваше бидејќи 
„Владата, ги употребува новинарите кога треба да ја промовираат битката против 
корупцијата и криминалот, а истите ги тепа кога известуваат за владините грешки“, 
посочувајќи го случајот на претепување на снимателот на ТВ „Алсат“ („Шлаканица за 
отрезнување“ 01.10.2007). Опишувајќи ги слабостите, „Шпиц“ коментираше: „МВР наместо на 
регуларните единици, одбраната на Собранието и ја препушта на специјалната единица за 
борба со уличниот криминал“ („УЧК во овчка кожа“, 02.10.2007). „Време“ се уште не го 
заборава „практичниот непотизам на актуелната Влада“, посочувајќи го „вработувањето на 
момчето на министерката за внатрешни работи во кабинетот на Премиерот“ (2.10.2007). 

Медиумите интензивно ја набљудуваат транспарентноста во работењето, но и појавите на 
непотизам и конфликт на интереси во Владата. Во отсуство на официјален владин финансиски 
отчет, „Утрински весник“ објави: „Владата за кампањи во светските медиуми потроши 15 
милиони евра“ (02.11.2007). Нетранспарентноста на владините функционери ја посочуваше и 
„Време“, критикувајќи го молкот на министерката Рафајловска и и сугерираше дека 
нетранспарентноста само ги поттикнува шпекулациите (за неуспешната продажба на ТЕЦ 
„Неготино“), (09.10.2007). Најповикани на одговорност за случајот ТЕЦ „Неготино“ според ТВ 
„Канал 5“ се виципремиерот Зоран Ставревски и министерката за економија Вера Рафајловска 
(25.11.2007, 29.10.2007, 1.11.2007, 2.11.2007). Според весникот „Време“, само декларирана, но не 
и реална транспарентност претставува и именувањето на новата претседателка на Комисијата за 
хартии од вредност „без да приложи програма во Собранието“ (02.10.2007). „Вечер“ смета дека 
открил конфликт на интереси „меѓу Министерството за финансии предводено од Трајко 
Славески и неговата сопруга, Директор, координатор во `Стопанска банка Скопје`“. Во 
контекст на состојбата со сметките од „Македонска банка“ по нејзината ликвидација, весникот го 
прашуваше министерот за финансии Трајко Славески – „По кои критериуми сметките од 
Македонска се селат во Стопанска“ (16.10. и 27.10.2007). „Утрински весник“ се сомнева дека 
ВМРО-ДПМНЕ ја води државата кон интензивна партизација на институциите: „Управните 
одбори на клиниките се наполнија со партиски луѓе“ (05.10.2007). 

Анализата забележува дека во „Шпиц“ постои интенција да се направи разлика меѓу 
ставовите на Груевки и „оние на радикалните сили кои го опкружуваат“. „Шпиц“ смета дека 
целта на „радикалните сили, кои настојуваат да го контролираат Груевски“ е да го убедат да се 
оди на предвремени парламентарни избори со што ќе и се нанесе конечен удар на опозицијата 
преку запечатување на предноста на ВМРО-ДПМНЕ. „Тие го убедуваат дека така ќе може 
непречено да ги оствари сите свои реформски замисли. За нив, секако, не се важни реформите. 
Но Груевски е човекот кој објективно има најголема моќ и највисок рејтинг и затоа и најголема 
политичка одговорност за тоа каде оди Македонија“ („Огледалце мое, кажи за НАТО најубав 
кој е!“, 08.10.2007). 

 
Македонија и ЕУ 
 Сите медиуми го најавуваа објавувањето на Извештајот од Европската комисија за 

напредокот на Македонија, и бидејќи никој немаше пристап до него пред официјалното 
објавување, скоро сите шпекулативно ја толкуваа и прераскажуваа содржината на тој документ. 

Во целина, односот на медиумите кон евроатлантските интеграции на државата е 
стандарден – загриженост за позицијата на Македонија во односите со ЕУ, а во овој период и со 
НАТО, и критики упатени до сите инволвирани домашни политички субјекти поради 
несоодветни, погрешни или недоизградени потези. Медиумите и во овој период ја изразуваат 
разочараноста од однесувањето на македонските политичари и немањето осет за приоритети и 
меѓусебна толеранција кога се во прашање повисоки политички и општествени цели. Критиките 
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се насочени пред се кон Владата и Премиерот, а потоа и кон Претседателот и воопшто 
политичарите. 

Интегративните процеси за зачленување на Македонија во ЕУ и НАТО се во сенка на 
тепачките во Собранието. Меѓутоа, повеќето медиуми сметаат дека деградацијата на 
интегративните процеси се случува и поради проблематичното дооформување на Судскиот совет 
како последица на проблемите во кохабитацијата меѓу Премиерот и Претседателот, потоа и 
поради отсуството на политичкиот дијалог, но и поради непотребните дебати за Изборниот 
законик и недостигот од политички консензус воопшто. Се зголемува групата на медиуми кои 
сметаат дека причина за комплицирање на политичкиот процес, покрај дискутабилното 
спроведување на Рамковниот, е и договорот помеѓу Груевски и Ахмети, од 29 мај годинава. 
Медиумите експлицитно ја посочуваат Владата како субјектот кој е одговорен за неисполнување 
на обврските преземени за членство во ЕУ и НАТО (покрај воопштените субјекти „Македонија“ 
и „политичарите“). 

Повеќето од медиумите ги критикуваа суетите на државниот врв. ТВ „А1“ оцени дека 
обидот за нормализација на односите во политичката елита е „под притисок на меѓународната 
заедница“, но и дека е испроблематизирана од самиот почеток поради начинот на обраќање на 
Премиерот кон Претседателот. „А1“ оцени дека „битката на суети досега само и штетеше на 
државата“ и сугерираше дека „инаетот на македонската политичка елита може сериозно да 
ги загрози евроинтеграциите“ (22.10.2007).  

Вниманието на медиумите ја привлече жестоката грчка дипломатска офанзива против 
Македонија низ цела Европа и во САД. Медиумите возвраќаа и остро ги критикуваа грчките 
пропагандни напади, меѓутоа од критика не ја поштедија ни целата домашна политичка елита – 
но пред се Владата. 

„Утрински весник“ го поставуваше прашањето „дали оваа политичка гарнитура има јасно 
определена стратешка насока кон која ќе ја движи државата и воедно дали јасно се заложува 
за влез во ЕУ и НАТО или е тоа одглумено сценарио“ („За важните работи“/„Клучното 
прашање е истото од 1948, 1991 и 2001 година: дали сме за Исток или за Запад“, 15.10.2007). И 
„Дневник“ се сомнева дека „одговорните субјекти манифестно покажуваат декларативна 
спремност за реализација на бараните реформи, но во суштина покажуваат како да не сакаат 
Македонија да стане член на европското семејство и напорно се борат да остане во таа 
позиција“: „Ние им се чудиме на сите што толку запнале да ни ја нормализираат земјата“ 
(„Нормална држава“, 06.10.2007). Нешто повеќе – „Дневник“ стравува дека „Македонија ја губи 
огромната предност што ја имаше пред Србија на европскиот пат“ („Брисел не им верува на 
солзите од Скопје“, 05.10.2007). Весникот оценува дека ако ништо друго, „барем Анкетната 
комисија беше во можност да повлијае врз подобрувањето на ставот на ЕУ, но напуштањето 
на комисијата од страна на ДПА, ја остави Македонија без евроатлантски аспирации“ 
(„...Груевски повлече и се уште влече погречни политички чекори“, 22/23.10.2007). На слично 
мислење е и „Утрински весник“ кој смета дека Владата има слаб демократски капацитет во 
услови кога „Мендух Тачи јавно му забранува на пратеник од неговата партија да доаѓа на 
седница на анкетната комисија во Парламентот“ („Македонија од Брисел се гледа 
пореално“/„Во Брисел преовладува мислењето дека во Македонија има деградација на 
демократијата во спектакл“, 22.10.2007). И „Шпиц“ смета дека „Груевски треба да ги 
амортизира конфликтите, пред се тие најопасните во албанскиот блок“, односно дека 
„Груевски ќе биде политичарот кој ќе биде принуден да повлече храбри потези и трајно да ги 
релаксира меѓуетничките тензии, ако сака да го избегне опасното згуснување на агендата на 
проблемите со кои Македонија ќе се бори непосредно пред приемот во НАТО“ („Назад ни е 
зимата“, 21/21.10.2007). „Факти“ ја нагласи поентата дека „Инцидентите ’ја закопуваат’ 
целосно европската перспектива“ (1.10.2007). Весникот оценува дека мошне негативен импакт 
се очекува да имаат тепачките во Парламентот и надвор од него меѓу политичарите на ДУИ и 
ДПА. И „Факти“ се плаши дека „Заглавена во проблеми, Македонија судејќи по се може да 
остане без датум за преговорите, но и без многу разгласената покана за членство во НАТО, 
која се пропагираше дека ќе се случи во април следната година, кога ќе се одржи самитот на 
алијансата во Букурешт“. ТВ „А1“, пак, повикувајќи се на свои „Извори од НАТО“, пред 
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средбата Црвенковски - Шефер, оцени дека „ништо не е одлучено“, односно „нема се уште 
одлука за влез на Македонија во НАТО“ (04.10.2007). Редакцијата им сугерираше на 
македонските партии дека единствен начин да се анулира грчката офанзива, но и да се ефектуира 
очекуваната поддршка од Словенија, е „да покажат политичка зрелост, консензусот да се 
донесе за сите релевантни прашања“ бидејќи „Грција ја искористува целата ситуација во 
Македонија. Дебаклот со консензусот, закочениот дијалог и реформите, Грција ги става како 
приоритетен проблем токму нив во пакет со името, ги заокружува аргументите за 
неприфатливост на Македонија во евроатланските интеграции“ (22.10.2007). 

За разлика од останатите медиуми, ТВ „Сител“ експлицитно ги посочи ДУИ и СДСМ како 
„главни виновници за неформирањето на Судскиот совет, со цел да се добие негативен извештај 
од ЕУ“. „Сител“ оцени дека „Социјалдемократите заедно со нивниот валкан играч, ДУИ, година 
и пол го кочат создавањето на Судскиот совет“ и дека тие „притискаат кај ЕУ да притисне 
врз Владата да биде критикувана бидејќи нема Судски совет“. Според „Сител“, 
несогласувањето на СДСМ со кандидатите за Судскиот совет е само уште еден „трик“ на 
социјалдемократите кои функционираат по принципот „што за сите полошо, за нив подобро и 
обратно“, дека СДСМ и ДУИ го забавуваат процесот на носење закони за „да се добие што е 
можно полош извештај од ЕУ кој пак би требало да се употреби во борбата против 
актуелната власт“ (6.10.2007, 19.10.2007). „Сител“ е оптимист дека ако не се реши спорот за 
името до март следната година, тогаш Македонија најверојатно ќе добие покана за НАТО под 
референцата „ФИРОМ“ (25.10.2007). Слично на оваа редакција, и весникот „Вечер“, како и 
јавниот сервис „МТВ 1“, беа пооптимистични во врска со положбата на Македонија во однос на 
НАТО и ЕУ. „Вечер“ го најави Извештајот на ЕК со насловот „Eвропската комисија утре го 
завршува оценувањето на напредокот на земјава / Извештај од ЕУ: Според фактите или според 
УЧК-ите?“, (01.10.2007), а „МТВ 1“ ги истакнуваше досегашните успеси на евроинтегративниот 
план: „Позитивна оценка од Брисел за сработеното во Македонија во изминатава година“ 
(03.10.2007). 

 

3. СПЕЦИФИЧНОСТИ 
За да ги утврди и проучи специфичностите кои се карактеристични за секој медиум 

посебно, анализата користеше шест фактори при третирањето на селектираните материјали 
(текстови/прилози, илустрации, стрипови, карикатури): 1. Однос кон анализираните теми 
(бројност и интензитет на објавените материјали, обем, местоположба [пласман] на материјалот 
на страниците или редослед во емитувањето); 2. Жанровска структура и карактер на прилогот 
или текстуалната единица; 3. Сооднос наднаслов-наслов-поднаслов и текст-илустрација [најава-
прилог-снимка]; 4. Извор(и) на информации; 5. Актер(и); 6. Однос кон фактите. 

 

3.1. ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ 

ТВ „А1“ 

 Поголемиот број од анализираните прилозите во вестите на „А1“ во овој период се по-
светени директно или индиректно на практикувањето на власта и владините политики, при што 
квантитативно доминираат прилозите за работата на Анкетната комисија за собраниските инци-
денти и одлуката на Уставниот суд за укинување на дел од одредбите на Законот за употреба на 
знамињата. Во прилозите посветени на евроинтеграциите спаѓаат и оние прилози во кои 
субјектите и настаните од домашната политичка сцена беа оценувани во контекст на 
евроатлантската иднина на Македонија.  

Доминантен жанр во известувањето на „А1“ се извештаите. Дел од прилозите содржат 
суптилни авторски оцени или сугестии, а коментаторските извештаи се карактеристични за 
известувањето за евроинтеграциите.  



 

 
Мониторинг на медиумите во Република Македонија 9 
НВО Инфоцентар, октомври 2007  

Голем дел од прилозите, без оглед дали имаат оценувачки или описен карактер, придру-
жени се со најави со умерени оценувачки и сугестивни елементи. Насловите и генералната најава 
имаат описен карактер, како и визуелната илустрација која доследно ја отсликува содржината.  

Прилозите главно се темелат на информации добиени од јасно именувани извори чии ста-
вови најчесто се пренесени директно со тон и слика. Нејасно именуваните извори се присутни во 
помал број прилози, но во различни теми (Уставен суд, Судски совет, евроинтеграции, имену-
вање амбасадори, тендер за ТЕЦ „Неготино“...). Освен информации со шпекулативен карактер, 
неименуваните извори соопштуваат и оцени („извори од ВМРО-ДПМНЕ“ за заднината на 
предлогот на претседателот Црвенковски за нов член на Судскиот совет, „диломатски извори“ за 
можното влијание на безбедносната состојба врз оцените за Македонија во извештајот на ЕК, 
„владини извори“ за „раздорот на релација Ставревски-Рафајловска“).  

Во овој период оцените имаат умерен тон и интензитет и главно се однесуваат на наста-
ните и инволвираните субјекти во целина, а поретко на конкретно именувани субјекти. „А1“ 
оцени дека Македонија не може да го поправи имиџот во Брисел поради редица настани: 
собраниските инциденти кои „предизвикаа вистински потрес“ во Брисел, нецелосниот Судски 
совет, инцидентот во Танушевци... Речиси стандардно, „А1“ го критикува односот Црвенковски-
Груевски, оценувајќи дека „битката на суетите досега само и штетеше на државата“, а 
„инаетот на македонската политичка елита може сериозно да ги загрози евроинтеграциите“. 
Одлуката на Уставниот суд за Законот за употреба на знамињата не е директно оценувана, но се 
оценувани реакциите на политичките субјекти, а искритикувана е и работата на уставните судии 
кои „не го почитуваат ни нивниот правилник за работа“.  

Фактите најчесто се презентирани и интерпретирани неутрално. Вреднувањето на одре-
дени факти е умерено, без тенденција да се измени нивната суштина. 

ТВ „КАНАЛ 5“ 

Во емитуваните прилози во вестите на „Канал 5“ најзастапена тема беше „Владините 
политики и практикувањето на власта“.  

Карактеристична жанровска форма за овој период е извештајот, кој честопати е 
комбиниран со коментар. Повеќето прилози содржат авторски оцени и сугестии, а редакцијата 
презентираше и прогнози кои се поврзани со европерспективите на Македонија. 

Во прилично голем број најави уредниците презентираат редакциски ставови за 
настаните. Најчесто тоа се прилози кои ја третираат неуспешната купопродажба на ТЕЦ 
„Неготино“ меѓу Владата и конзорциумот „Хач“. Редакцијата сметаше дека тоа е „сомнителна и 
проблематична продажба“, а по владината одлука да ја поништи продажбата, и дека се работи 
за „нетранспарентна зделка која откако е откриена и презентирана на јавноста ја принудува 
Владата да го поништи договорот со `Хач`“.  

Анализата забележа повеќе информации кои се базираат на неидентификувани извори. 
Најчесто тоа беа прилозите во кои се пласираа претпоставки за содржината на Извештајот на 
Европската комисија за напредокот на Македонија.  

Медиумот во континуитет изразува негативен однос и критика за работењето и 
резултатите коишто ги презентира Владата. Посебно критички однос е забележлив при 
информирањето за постигнатите резултати на МВР и министерката за внатрешни работи, 
Гордана Јанкуловска, а во контекст на нарушената безбедносна сосотојба. Меѓутоа, и 
спроведувањето на владините политики кои се однесуваат на евроинтеграциите се оценети како 
„тотален дебакл“. ТВ „Канал 5“ заклучи – „За македонската европриказна пропадната ќе биде 
и наредната 2008-ма. По извештајот кој ќе биде објавен во Брисел наредната недела и кој нема 
да содржи препорака за отворање преговори, Македонија може да се надева за почеток на 
преговори со ЕУ дури 2009-та...“ 

Фактите кои се однесуваат на работењето и политиките на Владата се презентираат 
најчесто интерпретативно и со нагласена критика. 
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„МТВ 1“ 

И во вестите на „МТВ 1“ анализата забележа зголемено интересирање за „Владините 
политики и практикувањето на власта“, споредено со значително помалиот број прилози 
посветени на „Македонија и ЕУ“. 

Безмалку сите прилози се со јасна жанровска структура, а во повеќето доминира описниот 
карактер. Сепак, кај дел од нив се забележуваат позитивни авторски оцени и сугестии секогаш 
кога се информира за владините активности. 

Воведната најава, пак, е најчесто користена за изнесување авторски констатации и 
видувања за настаните. Често снимките се соодветни, но дел од нив имаат сугерирачка функција. 
На пример, во еден од прилозите се користат архивски снимки од настаните во Гостивар, во 1997 
година, со што јасно се сугерираат последиците од спроведувањето на одлуката на Уставниот 
суд во врска со укинатите одредби од Законот за употреба на знамињата на етничките заедници.  

Многу ретко се присутни информации за кои не е именуван нивниот извор, а тие во 
целина не ја нарушуваат структурата на прилозите. 

Во овој период често се присутни негативни оцени за грчката дипломатија, но и иронични 
коментари за слабеењето на позициите на Грција во спорот за името. Од друга страна, во 
контекст на евроинтегративните процеси, акцентирано се експонираат оцените за досегашните 
владини успеси, а редакцијата изразува поддршка за Владата во нејзината работа на ова поле. 
Исто така, редакцијата мошне позитивно ги оценуваше резултатите од владиниот проект 
„Регулаторна гилотина“. 

„МТВ 1“ фактите ги презентира јасно и без интерпретација. Исклучок од тој стандарден 
однос кон фактите претставува презентацијата на оние факти кои се однесуваат на владините 
активности кога редакцијата позитивно ги интерпретира. 

„МТВ 2“ (ПРОГРАМА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК) 

Најмногу интерес во известувањето на овој медиум предизвикуваат настаните поврзани 
со активностите на Владата и Парламентот, односно практикувањето на власта.  

Користената жанровска структура на прилозите, како и карактерот на текстуалната 
единица во нив, се претежно извештаи, изјави или вести – без подлабоко истражување на темите. 

Соодносот меѓу насловот - наднасловот - поднасловот и текст – илустрација е рутински, 
без некоја посебна креативност на авторите. 

Изворите на информациите се претежно официјални и именувани. 
Односот кон актерите е неутрален, со нагласено присуство на Владата. 
И кон фактите односот на редакцијта е сличен – претежно неутрален. 

ТВ „СИТЕЛ“ 

Најголемиот дел од анализираните прилози се извештаи и вести. Само мал дел од нив 
содржат суптилни авторски оцени кои не влијаат значајно врз структурата и карактерот на 
прилогот. 

Извештаите често се проследени со уреднички најави со оценувачки карактер, кои по-
времено поради времетраењето, содржината и нагласените коментаторски елементи функци-
онираат како независни коментари. Прилозите со коментаторски најави најчесто се сместени на 
почетокот на вестите и во генералната најава. Визуелната илустрација има описна функција.  

Изворите најчесто се јасно именувани, цитирани директно или прекажано, без дополни-
телни авторски коментари. Само дел од нивните ставови се коментирани во уредничките најави. 
Во дел од извештаите за работата на Анкетната комисија за собраниските инциденти и за 
извештајот на Европската комисија, присутни се и шпекулативни извори („неофицијално“, „ин-
формации на Сител“, „дипломатски кругови од Брисел“, „извори од Брисел“) чии информации 
главно ги дополнуваат оние добиени од именуваните извори, без претензии да соопштат нешто 
спектакуларно различно или да изразат посредни оцени за субјектите.  
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Различниот третман на исти настани и субјекти главно е резултат на различните ставови 
на уредниците, изразени во најавите. Додека едни уредници ги критикуваа сите актери инволви-
рани во собраниските инциденти и во работата на анкетната комисија, други сугерираа кој прв 
почнал и кој прв треба да одговара за инцидентите („Почнува тепачката од командантот 
Вентили. Од него почнува се и тој треба прв да одговара“). Едни ја оценуваа вжештената атмо-
сфера во Собранието во текот на изборот на Судскиот совет, други го оценија предлагањето на 
судијата Канзовски како „трик“ на претседателот Црвенковски. Додека едни оценуваа дека е 
„политиканство“ да се очекува позитивен извештај од ЕК, имајќи ја предвид „малограѓаншти-
ната“ на пратениците воопшто, други ги посочија СДСМ и „нивниот прљав играч ДУИ“ како 
главни кочничари на евроинтеграциите, кои посакуваат негативен извештај од ЕУ за да го 
подигнат сопствениот рејтинг. Едни уредници описно информираа за седницата на Советот за 
безбедност и за одлуката на Уставниот суд, а други му порачаа на Советот за безбедност да не 
расправа за „духови и вампири“ и ги искритикуваа судиите Албанци поради повлекувањето од 
Уставниот суд и ставањето на „етничкото“ над законот и професионалното.  

Фактите се презентирани или интерпретирани во извештаите, а се вреднувани во уред-
ничките најави. Коректноста во информирањето и вреднувањето повремено ја нарушуваат ко-
ментари во кои се оценети само дел од фактите. 

ТВ „ТЕЛМА“ 

Темата практикувањето на власта доминираше во вестите на редакцијата. Особено 
внимание им беше посветено на одлуката на Уставниот суд за Законот за употребата на 
знамињата, „случајот ТЕЦ `Неготино`“, работата на Анкетната комисија за инцидентите во 
парламентот. 

Во информативниот мозаик на вестите што ги презентира овој медиум доминира извеш-
тајот, надополнет со изјави и кратката вест. 

Соодносот наслов - наднаслов - поднаслов и текст - илустрација е избалансиран. 
Содржината на прилозите и најавите е со описен карактер. 

Изворите на информациите се именувани и не е забележана манипулација со нив. 
Односот спрема актерите е неутрален и избалансиран. 
Медиумот пренесува факти без да ги коментира. 

3.2. ДНЕВНИ ВЕСНИЦИ 

„ВЕЧЕР“ 

„Вечер“ најмногу статии им посвети на владините политики и практикувањето на власта.  
Стандардно, извештајот е најзастапен жанр, а често се употребува и формата коментар. 
Насловите главно содржат авторски оцени и сугестии, особено тоа е присутно на нас-

ловната страница каде префиксот „ексклузивно“ доминира, а се навестуваат скандалозни настани 
– „Кога и лидерот ја злоупотребува својата партија: СКАНДАЛ Али Ахмети ја изнајмува 
куќата купена од парите за борците на ОНА“ (03.10.2007); „Европската комисија утре го 
завршува оценувањето на напредокот на земјава. Извештај од ЕУ: Според фактите или според 
УЧК-ите“ (01.10.2007). 

За прилично голем дел од информациите авторите се повикуваат на неименувани извори 
именувани како: „дознаваме“, „според изворите на `Вечер`“, „нашите извори“, и слично. 

Во статиите посветени на безбедносната состојба во Македонија „Вечер“ јасно и 
недвосмислено ги посочи ДУИ како најодговорни за инцидентите: „Три жртви од кои едниот 
почина во терористички напад од припадници на ОНА-ДУИ во Танушевци / ДУИ прави се за да 
останеме надвор од ЕУ и НАТО“ (25.10.2007). Во неколку статии мошне позитивно е 
презентирано именувањето на Зоран Ставревски за претседател на собранието на Светската 
банка. И покрај континуираната поддршка на Владата од страна на овој медиум, присутни се и 
критики кон одделни министри. Тоа е случај со министерот за финансии, Трајко Славески, во 
контекст на состојбата со сметките од Македонска банка по нејзината ликвидација: „По кои 
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критериуми сметките од Македонска се селат во Стопанска / Трајко ли ја позлати Стопанска 
банка!“ (27.10.2007).  

Во некои прилози фактите дополнително се толкуваат од страна на авторите, се 
шпекулира без тие да се наведат, а во одредени случаи им се придодава и поинакво значење. 
Ваквиот третман е најизразен во коментарите. 

„ВРЕМЕ“ 

Во темата „Практикување на власта и владините политики“ доминира известувањето за 
работата на Анкетната комисија за собраниските инциденти и за одлуката на Уставниот суд во 
врска со Законот за употреба на знамињата. Актуелните домашни настани се повод за критики на 
власта во целина и поединечни министри, за опозицијата, претседателот Црвенковски и полити-
чарите воопшто. Оцените за односот на Македонија кон ЕУ се всушност оцени и анализа на 
„самоуништувачкиот македонски синдром“ како заедничка нишка на настаните кои ја раси-
пуваат сликата за Македонија во очите на Брисел.  

Извештаи со описен карактер се доминантен жанр во известувањето на „Време“. Значајно 
е и присуството на извештаи со суптилен оценувачки и сугерирачки карактер, што го дефинираат 
оцените од цитирани анонимни извори, или, пак, комплетното визуелно „пакување“ на целиот 
прилог. Коментарите содржат оцени и сугестии чиј интензитет главно зависи од стилот и ставот 
на авторот. Дел од авторите изразуваат умерени оцени за политичарите или настаните, а дел из-
разуваат експлицитни, остри критики и директни сугестии за конкретно именувани субјекти.  

Голем дел од насловите ја резимираат содржината и го отсликуваат карактерот на прило-
зите. Сепак, забележливи се и наслови со оценувачка или сугерирачка конструкција, што инаку 
не е карактеристична за основниот прилог, како и наслови во кои се потенцирани ставови на 
неименувани извори. Дел од прилозите на насловната се најавени со атрактивни, оценувачки и 
сугерирачки наслови, различни (и според содржината и според карактерот) од насловите во 
внатрешноста. Ваквите најави често се дополнети со асоцијативни илустрации.  

Изворите главно се јасно именувани. Исклучок се прилозите кои содржат и јасно имену-
вани и делумно именувани извори („извори од Уставниот суд“, „доброупатените извори од 
МЕПСО“) и прилозите кои се темелат на информации од целосно шпекулативни извори пла-
сирани како сознанија на „Време“ („дознаваме“) или како став на општоименувани категории 
(„познавачите“, „експертите“). Нејасна е анонимноста на изворите од Уставниот суд со оглед 
на тоа што е очигледно дека единствена намера и на медиумот и на изворите е да овозможат 
поконкретни и пошироки информации. 

Во овој период преовладува критичкиот однос на „Време“ спрема голем број субјекти. 
Критикувани се сите инволвирани во собраниските инциденти, нивното однесување по 
инцидентите и воопшто Анкетната комисија поради нејзината неефикасност („Срам без крај“, 
„Така почнуваат востанијата“). Критики се изразени за ДУИ поради „нивната стара тактика 
да почнат тепачка, а потоа да трчаат и да плачат пред НАТО, ОБСЕ и неизбежниот Хавиер 
Солана“, но и за ДПА поради односот кон Анкетната комисија. Заеднички се критикувани и 
власта и опозицијата поради несоодветниот однос кон евроинтеграциите, односно постојаното 
потврдување на тезата за постоење „самоуништувачки македонски синдром“ преку тепачките, 
меѓусебните обвинувања на власта и опозиција и власта и Претседателот, вооружените инци-
денти и сл. („5 причини: Зошто ЕУ-позитивен кога може МК-негативен“, „5 причини: Зошто 
Џилијан ни ја погодила дијагнозата“). Министрите Рафајловска и Еленовски се критикувани 
поради молкот за тендерот за ТЕЦ „Неготино“, односно состојбите во АРМ, а СДСМ поради 
односот кон Судскиот совет. „Време“ изрази прилично остри критики за претседателот Бранко 
Црвенковски и за судијата Бранко Наумовски, оценувајќи дека ги ставиле интересите на СДСМ 
пред интересите на државата („Време е за претседателска пензија“, „Кој Бранко го разниша 
Уставот?“).  

Поголем дел од фактите се презентирани неутрално или вреднувани умерено. Исклучок се 
мал дел коментари во кои доминираат остри оцени и сугестии за претседателот Црвенковски, на 
кого весникот му припишува вина за повеќето кризни настани во државата, од 2001 до денес. 
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„ДНЕВНИК“ 

Темата „Практикувањето на власта и владините политики“ опфаќа повеќе актуелни 
настани, при што ставот на медиумот e изразен во контекст на исполнувањето/неисполнувањето 
на критериумите за влез во ЕУ, безбедносната состојба и измените на Законот за знамиња. 

Доминираат прилози кои имаат информативна структура. Доминантен жанр при 
известувањето се извештаите. Се среќаваат и интервјуа со актери во актуелни настани, но 
забележливо е и присуството на новинарски коментари со експлицитни авторски оцени. 
Актуелните настани се тема на големиот број информативни прилози, во кои е присутно главно 
описно презентирање на фактите за тие настани. Коментаторските прилози се поретки, но затоа 
содржат јасно формулирани ставови и оцени за актуелните настани. 

Информативните прилози согласно жанровската концепција се врамени со описни 
наслови. Во некои информативни прилози се забележува употреба на реалистични фотографии, 
но таквите илустрации добиваат метафоричен или асоцијативен карактер согласно со насловот 
или легендата. Некои информативни прилози покрај прецизните извори на информации содржат 
и непрецизни, со што прилогот остава впечаток на делумна шпекулација. 

Во некои текстови кои третираат конфликтни настани се забележува употреба на 
непрецизни извори. Непрецизни извори најчесто се забележуваат во материјали кои се 
однесуваат на евроинтеграциите и безбедносната состојба во земјата. На пример: „дознаваме 
дека ДПА“, „вели висок функционер на ДПА“, „според нашиот извор“ (25.10.2007). 

Сепак, покрај употребата на непрецизни извори, се забележува дека весникот користи 
претежно прецизни извори, а често за актуелни прашања медиумот консултира и експерти. 

Се забележува коректниот однос спрема актерите, што подразбира дека не е присутно 
карактерно вреднување, односно вреднување на личноста на индивидуалните и колективни 
актери за кои се известува. 

Понекогаш се забележува соопштување на констатација уште на почетокот на прилогот 
пред да се изнесат фактите. Најчесто во прилозите кои се однесуваат на евроинтеграциите се 
забележува јасен и недвосмислен став на медиумот (сугестија за примена на политика која 
подразбира доследно и недвосмислено имплементирање на критериумите за членство во ЕУ). 

„УТРИНСКИ ВЕСНИК“ 

Евроинтегративните процеси често се застапени како поттема во инаку побројните 
прилози кои известуваат за владините политики и практикувањето на власта. Неуспешната 
продажба на ТЕЦ „Неготино“ и партизацијата на државната администрација често се теми кои се 
во корелација со аспектите на безбедносната состојба и практицирањето демократија како услови 
за влез во ЕУ. 

Покрај големиот број информативни прилози во кои се известува за актуелните настани, 
често се среќаваат и прилози кои имаат мешовит жанр – извештај и коментар. Во овие прилози 
покрај соопштувањето на фактите, истите се подложени и на новинарски оцени. Редовно се 
присутни коментаторски текстови во кои се анализираат актуелните настани и се прогнозираат 
исходите. 

Коментаторските прилози редовно имаат сугерирачки наслов, а кај чисто инфор-
мативните прилози доминираат описни наслови. Некои од коментаторските извештаи имаат и 
описни и сугерирачки наслови (поднаслови). Овој вид прилози често се илустрирани со 
реалистични фотографии кои имаат метафорично значење и сугерирачка легенда. Прилозите 
редовно се надополнети со фичери. 

Доминира употреба на прецизни извори на информации. 
Медиумот пројавува особено интересирање за активностите на премиерот Никола 

Груевски и Владата, често сомневајќи се во демократичноста на некои од постапките, односно 
дека „Премиерот води политика на популизам на која и недостасува демократија и повеќе 
транспарентност“.  
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„ФАКТИ“ 

Доминантна тема во известувањето на „Факти“ е практикувањето на власта и владините 
политики во контекст на тепачките во и надвор од Парламентот, како и одлуката на Уставниот 
суд за укинување на некои членови од Законот за употреба на знамињата. Во овој период благ 
пораст бележи и бројот на написите посветени на односите со ЕУ. 

Весникот ги третира настаните претежно преку жанрови во кои доминира описниот 
карактер на текстуалната единица. Поради нагласеното интересирање за некои од темите, 
весникот објавува текстови во кои јасно го искажува својот став за нив. Таквите текстови се од 
најразличен жанр: анализи и коментари, извештаи во кои описниот карактер се комбинира со 
оценувачкиот. Случајот со уставноправната компликација околу употребата на албанското знаме 
беше пример за опишаниот пристап на весникот („Нема играње со знамето“, 26.10.2007)  

Соодносот меѓу насловот, текстот и илустрацијата е во стандардизирана шема на 
весникот, а тоа значи дека покрај претежно информативните наслови, има и такви кои содржат 
оценувачки дискурс којшто често го изразува ставот на весникот. 

Весникот користи именувани извори (официјални, претставници на државни органи или 
носители на власта, партиски, дипломатски). Многу ретко весникот користи и неименувани, а во 
овој период, повикувајќи се на неименувани странски дипломатски извори, прогнозира дека 
Извештајот не ЕК ќе биде негативен („Инцидентите ’ја закопуваат’ целосно европската 
перспектива“, 1.10.2007). 

Жестоките критики во овој период се упатени кон партиите на Албанците поради 
инцидентите во и надвор од парламентот („Зошто се обидуваат политиката да ја претстават 
како опасна работа?“, 6/7.10.2007). Критички однос се забележува и во врска со прикажувањето 
(односно затајувањето) на имотите од страна на политичарите („Колку лидерите ни се сиромаси“, 
15.10.2007). Весникот ги критикува Ахмети и Тачи поради нивното зголемено медиумско 
присуство во Косово и Албанија, при што ги игнорираат медиумите во Македонија (зачестени 
интервјуа за албанскиот и косовскиот печат, а слабото присуство во домашните медиуми) 
(„Приказните на Ахмети и Тачи“, 20.10.2007). „Факти“ ги критикува албанските субјекти и кога 
станува збор за нивната „неспособност“ за 17 години да го решат проблемот со употребата на 
албанското знаме („Знамето на албанците не е само симбол, туку и крв“, 27/28.10.2007). Ист е 
односот и ставот и за „македонските судии“ во Уставниот суд кои донеле „скандалозна одлука“ 
во врска со употребата на албанското знаме. Весникот ги критикува и „привилегираните 
министри“ чии имоти во странство биле заштитени со одлука на Владата. 

Весникот ги вреднува оние факти кои се однесуваат на главните настани во овој период: 
инцидентите во и надвор од Парламентот, како и одлуката на Уставниот суд за Законот за 
употреба на знамињата (на пример, одлуката на Уставниот суд ја смета за „скандалозна“ и 
слично). И за владините мерки на економки план весникот се сложува со вреднувањата и 
оцените на повеќето експерти дека состојбите не се менуваат на подобро („Реформите на 
Груевски, како пакетите на Дедо Мраз“, 14.10.2007). Едновремено со тоа, анализирајќи 
одредени состојби, весникот прогнозира негативен расплет во врска со евроатлантските 
перспективи на земјата („Се затвораат евроатлантските перспективи“, 29.10.2007). 

„ШПИЦ“ 

Доминираат прилозите во кои „Владините политики и практикувањето на власта“ е 
главна тема, со особен осврт на активностите на собраниската анкетна комисија, измените во 
Законот за знамињата, безбедносната состојба и односите во владината коалиција. Темата 
„Македонија и ЕУ“ се појавува главно како поттема во прилозите кои ги опфаќаат аспектите на 
владеењето кои се критичен услов за позитивен извештај на Европската комисија. 

Постои јасна дистинкција меѓу информативните и коментаторските прилози. Кај 
информативните прилози фактите описно се презентирани, додека коментаторските го содржат 
ставот на медиумот кон актуелните настани.  
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Некои од информативните прилози се насловени со сугерирачки наслови кои во себе 
носат поголема и поинаква количина информации од онаа која е содржана во текстуалната 
единица. Исто така, во некои од комантоторските прилози употребена е сугерирачка легенда 
покрај илустрација која едновремено е реалистична и асоцијативна.  

Понекогаш, кога се известува за некои конфликтни настани, анализата забележува 
употреба на непрецизни извори со што прилогот добива шпекулативен тон („неофицијално во 
Собранието“, „неофицијални толкувања“, „кулоарски муабети“; 25.10.2007). 

Весникот употребува придавки за некои карактеристики на актерот, со кои дополнително 
го опишува неговиот профил. На пример, специјалната единица „Алфи“ е именувана како 
„елитна единица со руандско-бурундски карактеристики“ (03/04.11.2007), а Мендух Тачи како 
личност со „кус фитиљ“ (02.10.2007). Неретко се случува весникот да прави анализа на 
индивидуалните или колективни актери („ДУИ повторно се обиде да ја стави на лице маската 
на жртва... партијата се уште го носи баластот на поранешна милитантна структура, и 
покрај сите интелектуални засилувања“; „УЧК во овчка кожа“, 02.10.2007). 

Во поголемиот број информативни прилози, „Шпиц“ задржува доза на неутралност, 
но затоа во коментаторските прилози јасно и недвосмислено го презентира ставот, особено 
кога како актери се јавуваат партнерите од владината коалиција и премиерот Никола 
Груевски („Огледалце мое, кажи за НАТО најубав кој е!“, 08.10.2007). 
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ПРИЛОЗИ 



 

 

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО МЕДИУМИ ЗА АНАЛИЗИРАН ПЕРИОД 

За период: од 1 октомври до 4 ноември 2007 
 

 
Медиум 

 
 
 

Тема 
А1 Шпиц  Вечер 

 
Време  

 
Дневник 

 
Канал 

5 

 
МТВ 1 

 

МТВ 2 
на 

албански 

 
Сител 

 
Телма 

 
Утрински 
весник 

 
Факти 

 
Вкупно  

(по 
тема) 

1. Владините политики 
и практицирањето на 
власта  

53 77 136 122 118 135 127 99 73 99 162 137 1338 

2. Односите со ЕУ 31 26 42 34 47 36 40 12 45 12 52 29 406 

Вкупно (по медиум) 84 103 178 156 165 171 167 111 118 111 214 166 1744 


