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I Вовед 

НВО Инфоцентарот, во соработка со Македонскиот центар за европско образование 

(МЦЕО), a со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено општество - Македонија 

(ФИООМ), во периодот од 19 септември до 20 ноември 2012 година спроведе 

мониторинг на информирањето на медиумите за процесот на евроинтеграции на 

Република Македонија, со посебен фокус на Извештајот на Европската комисија за 

напредокот на Република Македонија во 2012 година. 

Со мониторингот беа опфатени седум дневни весници („Утрински весник“, 

„Дневник“, „Вест“, „Вечер“, „Нова Македонија“, „Фокус“ и „Ден“), централните 

информативни емисии на седум телевизии со национална и сателитска концесија („24 

вести“
1
, „Канал 5“, „Сител“, „Телма“

2
, „МТВ1“, „Алфа“

3
 и „АлсатМ“) и шест интернет-

портали (Скај.мк, МКД.мк, Либертас, Плусинфо, Курир и А1.он).  

Динамиката на мониторингот за телевизиите и порталите е секој понеделник, среда 

и петок, а за весниците, секој вторник, четврток и сабота. Во рамките на мониторингот, 

предмет на анализа се: вести, изјави, извештаи, коментари и интервјуа. 

 

II Заклучоци 

Во периодот опфатен со мониторингот, Европската комисија (ЕК) го објави својот 

годишен Извештај за напредокот на Македонија кој, како и изминатите години, 

окупираше најголем дел од вниманието на медиумите. Карактеристично за оваа година 

е тоа што речиси целосно изостана каква било анализа за напредокот на Македонија во 

различни области на кои се однесува Извештајот. Поголемиот дел од медиумите 

активно ја поддржаа агендата на власта која се обиде Извештајот да го претстави како 

најпозитивен досега, па во новинарските прилози доминираа пораките на 

политичарите од владејачката гарнитура. Ваквиот начин на информирање покажува 

дека дел од медиумите се однесуваат како продолжена рака на политиката на Владата, 

без каков било обид да наметнат теми и прашања во насока на подлабинско критичко 

анализирање на евроинтеграциските процеси во државата. Имајќи го предвид начинот 

на кој медиумите информираа во изминатите неколку години, кога сепак имаше обид 

за отворање определени суштински теми и прашања, како и за критичка опсервација на 

евроинтеграциите, неминовно се наметнува заклучокот дека новинарите имаат доволен 

капацитет да ги следат евроинтеграциите, но дека најверојатно уредувачката политика 

на определни медиуми е во директна корелација со агендата и ставовите на Владата.  

Што се однесува до темите, медиумите најголемо внимание им посветија на оцените 

за економските критериуми (и оваа тема беше форсирана од претставниците на 

Владата).  

                                                           
1 Од технички причини не се снимени вестите на 24 Вести, на 26 и 29 октомври 2012. 
2 Од технички причини не се снимени вестите на Телма, на 26 и 29 октомври 2012. 
3 Од технички причини не се снимени вестите на Алфа, на 21 и 28 септември и на 5, 19 и 26 октомври 2012.  
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За разлика од минатата година, кога новинарите се вклучија во жолчната расправа 

околу неупотребата на придавката „македонски“ од страна на ЕК, оваа година дебатата 

се сведе на пофалбите на претседателот Иванов кој си ги присвои заслугите за 

„враќањето на придавката“. Ако македонските медиуми во тоа видоа „исправање на 

неправдата“, грчките медиуми враќањето на придавката го протолкуваа како 

последица на „уцена“ поради која Брисел потпаднал под притисоците на Скопје. 

 Албанските претставници во власта, пак, ја отворија темата околу тоа дали ЕК 

препорачала и албанските борци да бидат опфатени со спорниот закон со кој треба да 

се регулираат посебните права на бранителите. Внимание побуди и фактот што 

македонските и албанските претставници на Владата на различен начин го толкуваа 

Извештајот. Кај албанските челници беше забележлив тон во кој доминираше умерено 

нагласување на забелешките, додека македонските челници ги нагласуваа исклучиво 

позитивните забелешки. Медиумите не му посветија внимание на ова разногласие.  

Во овој период, медиумите најпосле ја отворија темата за неопходноста државата да 

назначи главен преговарач. Сепак, дебатата беше стихијна, бидејќи беше третирана во 

само неколку прилози и набргу стивна.  

За поздравување е дека во јавноста, а особено во медиумите кои не важат за 

провладини, се отвори дебата околу рамката за паралелни преговори за името и за 

пристапувањето, која ја предложи ЕК. Овие медиуми предлогот го анализираа во 

контекст на Меморандумот за разбирање кој го подготви грчката дипломатија, 

потребата за решавање на спорот во рана фаза на преговорите со ЕУ и 

интензивираните активности за решавање на овој проблем. Од друга страна, 

медиумите кои важат за провладини, со известувањата околу оваа иницијатива на ЕК 

охрабруваа триумфализам и придонесоа очекувањата на јавноста (не)оправдано да се 

подигнат зашто, доколку иницијативата на ЕК не се ефектуира, тоа може да 

предизвика разочарување и повторен бран на евроскептицизам и критики на сметка на 

ЕК. Дел од медиумите Меморандумот го протолкуваа како „тројански коњ“ и заговор.  

Доколку во изминатите два мониторирани периоди Пристапниот дијалог на високо 

ниво (ПДВН) беше најзастапена тема, во овој период медиумите практично не го ни 

спомнаа ПДВН, а не се известуваше ниту за областите опфатени со него. Исто така, за 

разлика од периодот по објавувањето на ланскиот Извештај за напредокот, кога 

еврокомесарот Штефан Филе честопати беше мета на критики на медиумите кои го 

илустрираа како кочничар на Македонија, оваа година, за неговата работа медиумите 

известуваа исклучиво во позитивен контекст, опишувајќи го како голем поддржувач на 

државата. Интересно е што оваа година Филе бил напаѓан од грчките медиуми кои во 

неговите дипломатски иницијативи виделе „британски заговор“. 

Најкарактеристично за овој мониториран период беше тоа што медиумите 

интензивно известуваа и коментираа за македонско-бугарските односи и за можноста 

Бугарија да ја блокира Македонија во евроинтеграциите. Во голем дел од медиумските 

содржини Бугарија беше илустрирана во негативен контекст, создавајќи на тој начин 
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антибугарска атмосфера и честопати сугерирајќи ѝ на јавноста дека Грција не е 

единствениот сосед кој е против македонските евроинтеграции. Некои медиуми отидоа 

чекор подалеку во обидите да ја илустрираат состојбата во која се наоѓа Македонија, 

правејќи алузии дека сегашната „грчко-бугарска коалиција“ потсетува на Букурешкиот 

договор од 1913 година.  

 

III Квантитативен пресек 

Во периодот од 19 септември до 20 ноември 2012 година, за процесот на 

евроинтеграции во медиумите беа објавени 774 прилози, од кои 218 (28%) беа 

емитувани во централните информативни програми на телевизиите, 303 (39%) беа 

објавени во дневните весници, а 253 (33%) на интернет-порталите. 

 

Табела 1: Број и процент на објавени прилози на телевизиите 

Телевизија Број и процент на 

прилози 

Канал 5 44 (6%) 

24 вести 38 (5%) 

МТВ1 38 (5%) 

Сител  36 (5%) 

Алфа 25 (3%) 

АлсатМ 20 (3%) 

Телма 17 (2%) 

 

Табела 2: Број и процент на објавени текстови во весниците 

Весник Број и процент на 

текстови 

Утрински весник 69 (9%) 

Дневник 56 (7%) 

Вечер 53 (7%) 

Ден 40 (5%) 

Нова Македонија  34 (4%) 
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Вест 29 (4%) 

Фокус 22 (3%) 

 
 

Табела 3: Број и процент на објавени текстови на интернет-порталите 

Веб-сајт Број и процент на 

текстови 

Скај.мк  69 (9%) 

Курир  54 (7%) 

Плусинфо  44 (6%) 

МКД.мк  43 (5%) 

А1.он 28 (4%) 

Либертас 15 (2%) 

 

Табела 4: Број и процент на објавени прилози според жанрови 

Жанр Број и процент на 

текстови 

Извештај 562 (73%) 

Вест  116 (15%) 

Изјава   55 (7%) 

Коментар   26 (3%) 

Интервју   13 (2%) 

Останато     2 (0,25%) 
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IV Квалитативен пресек 

1. Пред Извештајот на ЕК 

1.1 Дипломатски маневри 

На почетокот на периодот опфатен со овој мониторинг, а непосредно по третата 

рунда на Пристапниот дијалог на високо ниво, речиси сите медиуми јавија за 

„студениот туш“
4
, односно за интервјуто на еврокомесарот Штефан Филе за Радио 

Слободна Европа во кое тој истакна дека „не е реално да се верува дека може да се оди 

напред кон преговори за Македонија со ЕУ, а при тоа прашањето на спорот за името 

да се остави за на крајот на преговорите“.
5
 Со оваа изјава, според медиумите, Филе 

„ги урнал надежите за датум во декември“.
6
 

Во истиот период, медиумите најавија дека Филе ќе отпатува во Атина на средби со 

грчките челници.
7
 Резултат на посетата на Атина, според Филе, била „плодната и 

конструктивна дискусија“ со грчкиот министер за надворешни работи Димитрис 

Аврамопулос,
8
 а медиумите ги пренесоа и неговите пораките дека „проширувањето 

мора до оди напред“,
9
 при што истакнал дека „најважно е да се реши прашањето за 

името“.
10

 Медиумите прокоментираа дека мисијата на Филе во Атина била „да се 

издејствува прогрес во преговорите за името“
11

 и го објавија барањето на 

Аврамопулос за „решение кое ќе биде взаемно прифатливо и засновано на взаемно 

почитување на културата и историјата“.
12

 Едновремено, медиумите информираа 

дека Филе од Атина пратил порака дека отворањето на преговорите би креирало „вин-

вин ситуација и за Македонија и за Грција“.
13

 

Активностите на Филе се совпаднаа со најавите дека на маргините на Генералното 

собрание на Обедитетите нации за првпат ќе се сретнат министерот за надворешни 

работи на Македонија, Никола Попоски, и неговиот грчки колега, Аврамопулос.
14

 Во 

пресрет на средбата, медиумите пренесуваа изјави на Аврамопулос со кои тој 

најавуваше дека од генералниот секретар на ОН ќе побара „ОН и меѓународниот 

фактор да бидат поангажирани и повклучени во спорот за името“.
15

 Истовремено, 

Попоски ги негираше „шпекулациите за тајни преговори со посредство и притисок на 

САД да се прифати името Горна Македонија“,
16

 а медиумите ги пренесоа неговите 

пораки да не се креираат посебни очекувања од средбата,
17

 како и најавата дека на 

                                                           
4 Нова Македонија, 22.09.2012 
5 Курир, 21.09.2012 
6 Фокус, 22.09.2012 
7 Либертас, 01.10.2012 
8 Скај мк, 01.10.2012 
9 Плусинфо, 01.10.2012 
10Вест, 02.10.2012 
11 Телма, 01.10.2012 
12 МТВ1, 01.10.2012 
13 Утрински весник, 02.10.2012 
14 Алфа, 19.09.2012 
15 Утрински весник, 20.09.2012 
16 Сител, 21.09.2012 
17 Вест, 22.09.2012 



 

8 

грчкиот колега ќе му ја пренесе пораката дека „Македонија нема никакви 

територијални претензии кон Грција“.
18

  

Медиумите коментираа дека Аврамопулос, по средбата со Бан Ки Мун, „ја префрлил 

топката обвинувајќи ја Македонија за застојот во преговорите, истакнувајќи ја 

потребата Македонија - да одговори на преземените иницијативи со целосна почит 

кон историјата на Грција“.
19

 По средбата, медиумите јавија дека главната порака на 

Аврамопулос била дека за решение е „клучна историјата“
20

, додека во однос на 

наводите за иредентизам, дека „Македонија нема територијални претензии“,
21

 

додавајќи: „Кога ќе го решиме ова прашање, ќе имаме можност да го оствариме 

огромниот потенцијал на нашите односи“.
22

 Според дел од медиумите, средбата не 

била чист протокол и на неа се разговарало и за теми „од почитувањето на хашката 

пресуда па се до потребата за признавање на правото на самоопределување“.
23

 

Медимуите пренесоа дека македонската делегација ја опишала средбата како 

„можност за запознавање“.
24

 

Овие дипломатски активности се совпаднаа со информациите дека во Атина се 

зборувало за зголемени притисоци за решавањето на проблемот, а беше пренесена и 

изјавата на поранешниот дипломат, Александрос Маљас, според кого: „Грчката влада 

во наредните три месеци треба да очекува интензивен притисок за откажување од 

црвените линии“.
25

 Истовремено, медиумите го отворија прашањето околу можноста за 

префрлање на спорот од ОН во ЕУ како дел од поглавјата во преговорите.
26

  

Подоцна беше објавено дека Аврамопулос до Попоски доставил Меморандум за 

разбирање, „кој треба да го прифатат и потпишат двете страни и кој ги нагласува 

основните параметри за можното заедничко прифатливо решение кое ќе обезбеди 

рамка за продолжување на преговорите“,
27

 а дека Попоски го поздравил документот 

преку интернет-страницата на МНР: „Добри соседи работат на намалување на 

чувството на загрозеност. Взаемно почитуваат суверенитет и територијален 

интегритет и поттикнуваат прекугранично поврзување. Носат одлуки кои ги 

почитуваат демократските принципи и владеењето на правото, и дома и надвор. 

Апсолутно ги почитуваат сите претходно превземени обврски. Водат сметка за 

граедење доверба и ги почитуваат чувствата и правата на своите граѓани и на 

сососедот“.
28

 Дел од медиумите коментираа дека „Грците се излажале“, бидејќи 

Меморандумот „не бил дочекан на нож“, а во одговорот на министерот видоа 

дипломатска порака дека „Меморандумот е безвреден“.
29

 Беше пренесен и апелот на 

Стево Пендаровски од СДСМ дека Владата треба што побрзо да одговори со свој 

                                                           
18 Вечер, 22.09.2012 
19К5, 24.09.2012 
20 Сител, 24.09.2012 
21 К5, 24.09.2012 
22 МКД.мк, 28.09.2012 
23 Алфа, 24.09.2012 
24 Алсат, 24.09.2012 
25 Утрински весник, 22.09.2012 
26 Нова Македонија, 25.09.2012 
27 Алфа, 4.10.2012 
28 Алсат, 05.10.2012 
29 К5, 05.10.2012 
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меморандум во кој ќе бидат претставени македонските црвени линии.
30

 Повикувајќи се 

на неофицијални владини извори, дел од медиумите коментираа дека Меморандумот е 

„наменет за меѓународна публика со цел да ѝ купи време на Грција“ и пренесоа дека 

тактиката на македонска страна ќе биде пакет забелешки со цел Македонија да не биде 

перципирани како неконструктивна.
31

 Медиумите се повикаа на дипломатски кругови 

кои Меморандумот го опишаа како „тројански коњ“.
32

 Правејќи алузии за притисокот 

на Брисел врз Србија за потпишување договор со Косово, некои медиуми се запрашаа 

„дали зад овие чекори стои Брисел“.
33

 Новинарите најавија дека државниот врв не брза 

да одговори на оваа иницијатива, односно дека ќе чека до објавувањето на Извештајот 

на ЕК.
34

 

1.2 Најава на Извештајот на ЕК 

Пред објавувањето на Извештајот на ЕК, повикувајќи се на напис во грчкиот весник 

„То вима“, медиумите пренесоа дека ЕК ќе ја врати придавката „македонски“ во своите 

документи.
35

 Беа пренесени информациите од истиот извори дека во Атина постои 

„посебна раздвиженост“ пред објавувањето на Извештајот за напредокот на 

Македонија,
36

 што се должи на фактот дека „при последната посета на Нимиц на маса 

паднала сериозна дискусија за име Република Горна Македонија“.
37

 

Во истиот период, медиумите известија дека вицепремиерката Теута Арифи, во 

Брисел, се сретнала со Стефано Санино и други претставници од Директоратот за 

проширување,
38

 од кои добила сигнал дека претстојниот Извештај ќе биде позитивен.
39

 

Подоцна, медиумите тврдеа дека дошле до нацрт-верзија на Извештајот и најавија дека 

тој „е убедливо најпозитивен досега за Македонија“,
40

 и дека во него на неколку места 

се употребува придавката „македонски“.
41

 Како забелешки од нацрт-верзијата, 

новинарите ги идентификуваа: „тензиите меѓу заедниците во првата половина на 

годината кои предизвикале загриженост“, а на кои македонската влада, според 

Комисијата, одговорила зрело.
42

 Медиумите пренесоа дека во документот се спомнува 

и пресудата на Меѓународниот суд на правдата.
43

 

Новинарите дојдоа и до текстот на Стратегијата за проширување за 2012-2013 

година и пренесоа дека „јакнењето на владеењето на правото и демократијата“ биле 

централно прашање.
44

 Дел од медиумите резимираа дека главната порака на 

Извештајот ќе биде: „Време е да се добие датум за преговори, а името да се решава во 

                                                           
30 Вечер, 06.10.2012  
31 Утрински весник, 06.10.2012 
32 Дневник, 06.10.2012 
33 Дневник, 9.10.2012 
34 Утрински, 09.10.2012 
35 К5, 19.09.2012 
36 Либертас,19.09.2012 
37 Вечер, 20.09.2012 
38 А1 он, 28.09.2012 
39 Либертас, 28.09.2012 
40 Курир, 05.10.2012 
41 Плусинфо, 05.10.2012  
42 Сител, 05.10.2012 
43 Вечер, 06.10.2012 
44 Вечер, 06.10.2012 
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текот на процесот“.
45

 Медиумите пренесоа слични пораки од дипломатски извори од 

Брисел, според кои, ЕК ќе бара „преговорите на Македонија со ЕУ да почнат, а 

проблемот со името да се решава паралелно, со услов да биде решен во раната 

фаза“.
46

 Околу изводливоста на овој предлог, новинарите заклучија дека „Владата е 

воздржана, а експертите со поделени мислења“,
47

 а дека „е рано за прогнози дали ќе 

добиеме датум во септември“ потврдила и вицепремиерката Арифи. 

2. Извештајот на ЕК 

2.1 Најпозитивен извештај досега 

По објавувањето на Извештајот, медиумите најголемо внимание му посветија на 

фактот дека Македонија повторно доби препорака за почеток на преговорите. Дел од 

новинарите еуфорично коментираа дека станува збор за „најдобра политичка оценка за 

Македонија од нејзиното осамостојување до денес“, при што најважно е „враќањето 

на придавката „македонски“ што изминатите две години волшебно исчезнуваше од 

извештаите“.
48

 Други медиуми забележаа дека Македонија доби „досега најдобри 

оцени и четврта по ред препорака за почеток на преговорите со ЕУ“
49

 и го 

прокоментираа фактот дека „заложувајќи го сопствениот кредибилитет, Европската 

комисија силно застанала зад Македонија“.
50

 

Медиумите ги пренесоа оцените на премиерот Никола Груевски дека станува збор 

за најпозитивниот извештај за државата,
51

 објавија дека тој вети акциски план со кој ќе 

бидат адресирани забелешките и ја пренесоа неговата изјава дека Македонија доби 

потврда за сработеното: „Напорно работевме по објавувањето на извештајот од 

минатата година, а така ќе продолжиме и од утре. Спремни сме да ги започнеме 

преговорите во секој момент“.
52

 Според новинарите, слични оцени дала и Теута 

Арифи: „И по оваа анализа останува впечатокот дека станува збор за многу 

позитивен извештај во кој се нотирани значајни резултати и остварувања на 

обврските кои произлегуваат од процесот на евроинтеграциите. Овој успех е 

резултат на максимална ангажираност на институциите, НВО секторот и нашите 

партнери од ЕК“.
53

 Медиумите ги пренесоа и изјавите на министерот Попоски дека 

Македонија има капацитет да ги започне преговорите: „Почетокот ќе придонесе за 

создавање поволни услови за решавање на отворените билатерални прашања кои не 

треба да го задржуваат пристапниот процес“.
54

 

Медиумите коментираа дека Извештајот „е голем поен за македонската 

дипломатија“, бидејќи „ЕК предложила форма на хрватскословенечкиот модел да се 

применува за Македонија“ и забележаа дека „побудил реакции кај светската 

                                                           
45 Алфа, 08.10.2012 
46 Утрински весник, 10.10.2012 
47 Фокус, 10.10.2012 
48 Сител, 10.10.2012 
49 Дневник, 11.10.2012 
50 Курир, 10.10.2012 
51 Алфа, 10.10.2012 
52 Курир, 10.10.2012 
53 Плусинфо, 12.10.2012 
54 Курир, 11.10.2012 
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експертска јавност“: „Грчките дипломати ми признаваат дека претерале одамна и 

дека сега не можат да се извлечат од овој спор“ (Августин Паљокај, дописник за 

„Јутарњи лист“ од Брисел).
55

 Само неколку медиуми направија анализа на содржината 

на Извештајот, оценувајќи дека „прогресот на реформите е со оцена тројка“, додека 

државата по четврти пат добила „единица за почитувањето на човековите права и 

слободата на медиумите“.
56

 

Новинарите се осврнаа и на поширокиот контекст на односите меѓу ЕУ и Балканот, 

коментирајќи дека „првпат ЕУ и Балканот се согласни дека не мора да се брза со 

проширувањето“.
57

 Беа пренесени и коментирани оцените на ЕК за другите држави од 

регионот кои, исто така, добија „најдобри извештаи досега“, што зборува „од една 

страна за нивниот напредок, а од друга, за сознаеноста во врвот на Унијата дека ако 

веќе не сакаат сосема да го обесхрабрат овој евроимпулс во регионот, треба некако 

да го поткрепат“.
58

 Во овој контекст, медиумите го пренесоа и ставот на 

еврокомесарот Филе дека „со давањето нова препорака, ЕК го задржала 

кредибилитетот“.
59

 Некои коментатори забележаа дека „без Фуере Македонија е 

успешна држава“, алудирајќи на наводите дека тој, поради наводната блискост со 

опозицијата, за време на својот мандат влијаел на тоа содржината на извештаите да 

биде негативна.
60

 

2.2 Преговорите како рамка за решавање на името  

Пред и по објавувањето на Извештајот, медиумите известуваа и коментираа за 

предлогот на ЕК преговорите да се отворат, а спорот за името да се реши во нивната 

рана фаза. Медиумите ја пренесоа изјавата на еврокомесарот Филе во која е содржан 

овој предлог: „ЕК е подготвена да презентира без одложување план за преговарачка 

рамка, која исто така ја зема предвид потребата за решавање на прашањето за 

името во раните фази на преговорите за пристапување“.
61

 Повикувајќи се на 

дипломатски извори од Брисел, новинарите тврдеа дека со предлогот се „давало до 

знаење декака нема да може да се напредува во натамошните фази без решение на 

спорот“,
62

 а дека ставот на Грција ќе зависи од одговорот на македонската влада на 

грчкиот меморандум.
63

  

Медиумите отстапија место и за експертски мислења, како на пример, на Ивица 

Боцески, според кого предлогот е сигнал дека државата треба да дефинира до каде е 

подготвена да оди за да обезбеди членство во ЕУ: „РМ не смее да трча како кокошка 

без глава во решенија кои задираат во нејзнините основни... дефиниции на тоа што е 

македонска државност и основните дефиниции на тоа што е македонски 

идентитет“.
64

 Медиумите пренесоа дека „сомнежи за резултатите“ на оваа 

                                                           
55 Курир, 11.10.2012 
56 Вести 24, 11.10.2012 
57 Дневник, 10.10.2012 
58 Дневник, 12.10.2012 
59 Курир, 10.10.2012 
60 Нова Македонија, 12.10.2012 
61 МКД мк, 10.10.2012 
62 Вест, 10.10.2012 
63 Вести 24, 11.10.2012 
64 Вести 24, 11.10.2012 
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иницијатива изразиле и други познавачи на состојбите: „Грчката страна ќе инсистира 

да има некаква временска рамка. И се плашам дека таа временска рамка за решавање 

на проблемот ќе биде претесна за нашата политика“ (Денко Малески).
65

 

Истовремено, дел од медиумите го поставија прашањето за тоа што, всушност, значи 

„рана фаза на преговорите“,
66

 а ја пренесоа и оптимистичката порака на Теута Арифи: 

„ЕК преку предлогот во ваква рамка сака да даде дополнителен импулс за нашата 

земја и верува дека ќе го задржиме нашиот конструктивен пристап во 

преговорите“.
67

 

2.3 Реакции за Извештајот на ЕК  

Во почетокот, новинарите го коментираа молкот на грчките медиуми, кои на 

Извештајот не му посветија речиси никакво внимание.
68

 Пренесена беше и изјавата на 

Мајкл Хамер, американскиот помошник-државен секретар, кој ги повика Македонија и 

Грција да бидат активно ангажирани во решавањето на спорот за името.
69

 

Истовремено, повикувајќи се на „Дојче Веле“, беа пренесени и пораките на државниот 

секретар на германското министерство за надворешни работи, дека Германија 

притиска и врз Скопје и врз Атина за постигнување компромис.
70

 Медиумите овие 

изјави ги протолкуваа како „стегање на обрачот околу Скопје и Атина“ и најавија 

дека во наредните неколку месеци ќе се зголеми дипломатскиот притисок од САД и ЕУ 

за решавање на спорот за името.
71

 Медиумите ги пренесоа и реакциите на опозицијата, 

односно на пратеникот Гордан Георгиев, според кого, и покрај „формалниот напредок, 

постои реално уназадување на состојбите со слободата на говорот и 

демократијата“.
72

  

2.4 Економија 

Од поодделните оцени во Извештајот, новинарите најмногу ги коментираа оние за 

економијата. Медиумите известија дека генералната оцена на ЕК за економијата е 

позитивна,
73

 а ги пренесоа и изјавите на вицепремиерот Владимир Пешевски: „Има 

определени забелешки за проблемите кои им се добро познати на граѓаните. Тоа е 

високиот процент на невработеност, но сепак во време на економска криза 

Македонија беше една од државите која успеа да го задржи на релативно стабилно 

ниво процентот на невработеност“.
74

 Како слабости од Извештајот во делот на 

економијата, новинарите ги идентификуваа „долгите процедури, корупцијата и 

тешкото спроведување на договорите“
75

 и „задолжувањата“, а како области во кои 

нема напредок ги посочија „невработеноста и сиромаштијата“ и „управувањето со 

ИПА програмите“.
76

 Медиумите заклучија дека „Извештајот филигрански прецизно ја 

                                                           
65 Алсат, 11.10.2012 
66 Вести 24, 12.10.2012 
67 Алсат, 12.10.2012 
68 Скај мк, 11.10.2012 
69 МКД мк, 12.10.2012 
70 Скај мк, 10.10.2012 
71 Ден, 13.10.2012 
72 А1 он, 10.10.2012 
73 Курир, 11.10.2012 
74 Алфа, 11.10.2012 
75 Вести 24, 10.10.2012 
76 Алсат, 10.10.2012 
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скенира состојбата во која се наоѓа македонското стопанство, па така, нуди 

аргументи како за оние кои се критички настроени кон работењето на Владата, 

така и за оние кои работите повеќе ги гледаат низ розови очила“.
77

 

2.5 Бранители 

Големо внимание во јавноста предизвика и делот на Извештајот во кој ЕК повика на 

„решавање на статусот на жртвите од конфликтот во 2001 година“.
78

 Медиумите 

јавија дека по тој повод конечно „прозборел“ пратеникот Талат Џафери и пред 

собраниската Комисија за труд и социјална политика се повикал на оваа забелешка 

кога аргументирал дека во Законот за посебни права на бранителите треба да бидат 

вклучени сите жртви на конфликтот.
79

 Новонастанатата ситуација медиумите ја 

опишаа како „бриселска замка за владината коалиција“.
80

 

2.6 Придавката се врати 

Медиумите посветија големо внимание на фактот дека „по силните реакции од 

македонскиот државен врв, ЕК повторно на две места во извештајот ја споменала 

придавката ’македонски‘“,
81

 со што по „две години неправедно избегнување на 

употребата“, Европската комисија „ја исправила неправдата“.
82

 Враќањето на 

придавката го искоментира претседателот ЃоргеИванов: „Како што се вели меѓу 

народот, ако не се борите, однапред сте изгубиле... И затоа тоа треба да биде 

пример секојпат кога настојуваме нешто што е наше, а што им припаѓа и на други, а 

нам ни е ускратено, мора вака да се реагира“.
83

 Медиумите ги пренесоа и реакциите на 

Григорис Делавекурас, портпаролот на грчкото министерство за надворешни работи, 

според кого, враќањето на придавката е „резултат на уцена“.
84

  

3. По Извештајот на ЕК  

 3.1 Што е всушност рамката за паралелни преговори?  

Во периодот по објавувањето на Извештајот, медиумите јавија за посетата на 

Стефано Санино, генералниот директор на Генералниот директорат за проширување, и 

ги пренесоа неговите очекувања: „Се надеваме дека навистина ќе поминеме во следна 

фаза од односите. Ова бара да ги удвоиме нашите заеднички напори со цел да бидеме 

сигурни дека до декември ќе имаме позитивна препорака од Советот“.
85

 Медиумите 

информираа дека Санино се сретнал и со опозицискиот челник, Бранко Црвенковски, 

кој оценил дека „добивањето датум односно отпочнувањето на преговорите за 

членство со ЕУ ќе ги придвижи реформските процеси во Македонија и ќе ја присили 

Владата да се посвети вистински на приоритетите“.
86

 Посетата на Санино 

                                                           
77 Утрински весник, 12.10.2012 
78 МКД мк, 10.10.2012 
79 Скај мк, 12.10.2012 
80 Вести 24, 12.10.2012 
81 Вест, 11.10.2012 
82 МКД мк, 10.10.2012 
83 МКД мк, 10.10.2012 
84 Вест, 12.10.2012 
85 МКД мк, 15.10.2012 
86 Скај мк, 15.10.2012 
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медиумите ја интерпретираа како знак дека „ЕУ ќе притиска Македонија да добие 

датум за преговори“.
87

 Истовремено, медиумите го пренесоа ставот на Гералд Кнаус, 

од Европската иницијатива за стабилност, дека очекува зголемена дипломатска 

активност во пресрет на Европскиот совет во декември.
88

 

Подоцна, голем дел од медиумите пренесоа прилог на „То вима“ во кој неименувани 

дипломатски извори тврдат дека Грција нема потреба да е загрижена, бидејќи 

предлогот на Комисијата излегува од мандатот на Филе.
89

 Медиумите ја контактирале 

и канцеларијата на Филе од каде добиле уверување дека Комисијата е подготвена 

веднаш да предложи рамка: „Комисијата е подготвена без одложување да даде 

предлог за преговарачка рамка, која исто така ќе ја земе предвид потребата да се 

реши прашањето за името во раната фаза од преговорите“.
90

 Медиумите јавија и за 

посетата на Филе на Софија, каде остварил средби со бугарските челници и изразил 

уверување „дека не е добро да се остава партнерот долго да чека пред вратата“.
91

 

Потоа, медиумите пренесоа и изјава на Филе дадена за Ројтерс, во која тој повторно 

испрати оптимистички најави: „Од Скопје и Атина доаѓаат позитивни сигнали кои 

покажуваат дека решавањето на спорот за името може да следи по започнувањето 

на пристапните преговори, а не да биде предуслов за нивно започнување“.
92

 И Гидо 

Вестервеле, министерот за надворешни работи на Германија, ги поздрави овие 

иницијативи: „Сметам дека работата на Комисијата е убедлива. Секако дека сите 

предлози на Комисијата детално ќе ги разгледаме, но во овој момент не сакам да 

дадам конечна оцена, зашто допрва ќе се вреднува“.
93

 

Во меѓувреме, медиумите зачестено почнаа да пренесуваат пораки од Атина. 

Јавноста доби информација дека, според грчката европратеничка Марија Елени Копа, 

за Грција е неприфатлив предлогот за паралелни преговори.
94

 Медиумите ја 

информираа јавноста за предупредувањата на грчките медиуми до тамошната влада 

дека САД ќе го зголемат притисок за одблокирање на Македонија
95

 и пишуваа за 

„грчката немилост“ околу предлогот кој го толкувале како „лично настојување на 

еврокомесарот Штефан Филе да покаже успех како еврокомесар за проширување“.
96

 

Како куриозитет, медиумите известија дека 70 грчки организации му испратиле писмо 

на Филе, во кое напишале дека Македонија не е подготвена да ги започне преговорите, 

бидејќи користи националистичка реторика кон соседите.
97

 Со уште поостар тон се 

послужи грчкиот претседател Папуљас, кој при средба со Николиќ, претседателот на 

Србија, предупреди дека никогаш „нема да дадеме согласност, ако не се најде 

заеднички прифатливо решение за едно конечно име за севкупна употреба, кое ќе 

                                                           
87 Плусинфо, 15.10.2012 
88 Алфа, 17.10.2012 
89 Дневник, 18.10.2012 
90 Дневик, 20.10.2012 
91 Скај мк, 31.10.2012 
92 Плусинфо, 09.11.2012 
93 Дневник, 10.11.2012 
94 Вести 24, 19.10.2012 
95 Канал5, 23.10.2012 
96 Дневник, 30.10.2012 
97 Дневник, 01.11.2012 
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одговара на реалноста“.
98

 Медиумите јавија дека на позитивните тонови на Филе 

одговорил и Делавекурас, кој побарал од еврокомесарот „да си ги преиспита и 

преразгледа сите факти со кои располага“,
99

 а јавноста дозна дека на заострената 

реторика не останале имуни ниту медиумите како „Прото тема“, кои тврделе дека 

постоел „британски заговор за Скопје“ кој се базирал на врски на бизнисмени блиски 

до Дејвид Камерон со македонската елита.
100

  

Медиумите вака ја прокоментираа грчка тактика: „Тешката финансиска криза, што 

божем ја спречуваше Атина сериозно да се занимава со преговорите за името со 

Македонија, деновиве не и е пречка жестоко да се ангажира околу новото вето за 

нашата земја на декемврискиот самит на ЕУ“.
101

 

Со заострената реторика се совпаднаа и известувањата на медиумите за новата 

рунда преговори околу името под покровителство на ОН во Њујорк. Според 

медиумите, Јолевски по средбата им се заблагодарил на посредникот Нимиц и на Бан 

Ки Мун за иницијативата за решение,
102

 додека Нимиц истакнал дека им дал предлози 

на преговарачите: „Двете страни ја изразија нивната подготвеност да се надмине 

спорот, верувам дека тоа не е само реторика. Сотојбата во регионот бара да се 

реши овој проблем“.
103

 Сепак, најголем интерес беше посветен на „шоуто на 

Василакис“, кој бурно реагираше на прашањата на новинарите на прес-конференцијата 

по средбата.
104

 

Поради овие случувања, дел од медиумите забележаа „неоправдан триумфализам“ 

во Македонија околу очекувањата од исходот на декемврискиот самит,
105

 а 

пратеничката Шекеринска ја искритикува Владата дека „иницијативата им ја 

препуштила на европските партнери“.
106

 Дел од медиумите тактиката на ЕК околу 

лобирањето за рамката за паралелни преговори ја нарекоа „свилен гајтан“ кој на 

Груевски му се плете „од сите страни, и одвнатре и однадвор, кој (само)иницијативно 

веројатно ќе го доплете ДУИ“.
107

 Медиумите го пренесоа и видувањето на Васко 

Попетревски, дадено на конференција на МЦЕО и ФООМ наречена „Шанса или 

предизвик“, дека најдоброто сценарио во декември 2012 би било Македонија да добие 

„датум за датум“.
108

 

3.2 Меморандум  

По обзнанувањето на планот на Филе, медиумите се запрашаа дали „грчкиот 

меморандум стасал преку најпозитивниот бриселски извештај“, односно дали „ќе ја 

голтаме краставата жаба“.
109

 Откако Извештајот беше објавен, медиумите ги 

                                                           
98 МКД мк, 09.11.2012 
99 Курир, 12.11.2012 
100 Вечер, 20.11.2012 
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103 Вест, 22.11.2012 
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107 Фокус, 15.11.2012 
108 Фокус, 03.11.2012  
109 Утрински весник, 12.10.2012 
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пренесоа изјавите на најповиканите дека со одговор на грчкиот меморандум „нема да 

се брза“.
110

 Во истиот период, медиумите јавија дека опозициската СДСМ се изјаснила 

дека „Меморандумот во оваа форма е за нив неприфатлив“
111

 и го повикала премиерот 

и тој да се изјасни,
112

 a јавноста беше информирана и за реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ, 

според која, одбивањето на СДСМ значи „срамен обид за евентуалното вето од 

Грција да ја обвини владата на Груевски“.
113

 Медиумите потсетија на изјавата на 

министерот Попоски дека Меморандумот има две проблематични точки: „секое идно 

договорено име да биде договорено од сите“, како и тоа дека во него не е спомната 

хашката предуда.
114

  

Повикувајќи се на неименувани избори од Атина, медиумите пренесоа дека 

Македонија ќе добие датум за преговори со ЕУ само доколку Владата позитивно 

одговори на грчкиот меморандум.
115

 Истовремено, во медиумите се појавија 

шпекулации дека Владата на Меморандумот ќе одговори дури по Европскиот совет во 

декември,
116

 а се јави и Аиво Орав, амбасадорот на ЕУ во Македонија, кој повика на 

што е можно побрз одговор: „Има чекор направен од Грција и вашата Влада мора да 

одговори сега. Грција е наша земја членка и ние се надеваме дека вашата Влада ќе 

одговори на овој предлог и тоа што е можно побрзо“.
117

  

Во истиот период, медиумите информираа дека Попоски одговорил на 

Меморандумот со писмо во кое се повикал на „почитување на обврските од 

Времената спогодба, интензивирање на дијалогот на високо ниво, како и на решавање 

на името под капата на Нимиц“.
118

 Медиумите јавија и дека Попоски побарал 

„урамнотежена и веродостојна рамка за придвижување напред, која ќе ги земе 

предвид ставовите на двете земји“, истакнувајќи ја „цврстата заложба за 

надминување на разликата околу името“.
119

  

По одговорот, медиумите го коментираа „дипломатскиот молк од Грција“,
120

 а 

известија и дека официјален Брисел го поздравил чинот на македонската влада: „Тоа 

придонесува за подобрување на соседските односи меѓу двете земји. Како што знаеме, 

за прогрес во спорот за името е потребен конструктивен дијалог и заедничко 

разбирање“ (Петер Стано).
121

 Медиумите јавија дека одговорот го поздравиле и ОН,
122

 

како и известувачот на Европскиот парламент, Ричард Ховит.
123

 

Подоцна, јавноста беше информирана дека Аврамопулос одговорот на македонската 

страна воопшто не го сметал за одговор: „Тие ни испратија писмо, ние го отворивме, 

                                                           
110 Утрински весник, 13.10.2012 
111 К5, 15.10.2012 
112 Телма, 15.10.2012 
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120 МТВ1, 07.11.2012  
121 МТВ1, 07.11.2012 
122 Утрински весник, 08.11.2012 
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но реално сѐ уште немаме одговор. Сакаме да го видиме тој дел од Европа како дел од 

европското семејство, но постојат услови и сите треба со тоа да се сообразат“.
124

 

На ваквите пораки реагираше министерот Попоски: „Писмото кое го упатив до својот 

колега Аврамопулос е исклучително конкретно, адресира практични работи кои 

претходно беа адресирани во кореспонденцијата која ја имавме. Се работи за 

конкретен одговор, се работи за упатени пораки кои сакаме да ги имаме и кои сакаме 

да рефлектираат една заедничка иднина и една заедничка работа и посветеност на 

тоа што претставува остварување на заедничка цел“.
125

 

3.3 За Европа сме Славомакедонци?  

При крајот на периодот опфатен со овој мониторинг, медиумите јавија дека Аиво 

Орав, амбасадорот на ЕУ во Македонија, во говор пред Европскиот парламент четири 

пати го употребил навредливиот термин „Славомакедонци“.
126

 Медиумите известија 

дека потоа Орав бил повикан кај претседателот Иванов,
127

 кој од него побарал јавно да 

му се извини на македонскиот народ, но од Орав освен изјава, извинување немаше: „Не 

беше дадена никаква политичка изјава, ниту имав за цел да навредам некого. Ние во 

институциите на ЕУ разбираме колку е чувствително ова прашање во земјата, а и јас 

лично разбирам колку е чувствително“.
128

 За некои од медиумите и оваа изјава беше 

навредлива и се запрашаа дали „Орав мисли дека сме славодебили“.
129

 Реагираа и 

студентите од Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“: „Оваа постапка е осудувачка 

поради тоа што ние не сме славомакедонци, ние сме Македонци, а нашата земја е 

Република Македонија“.
130

  

3.4 Македонско-бугарски односи  

Во периодот опфатен со овој мониторинг, медиумите продолжија уште 

поинтензивно да известуваат и да ги коментираат македонско-бугарските односи. На 

самиот почеток, медиумите ги пренесоа уверувањата од канцеларијата на Филе дека 

ЕК нема да зазема страна меѓу Скопје и Софија во спорот околу филмот „Трето 

полувреме“:
131

 „Не е работа на ЕК да суди или да кажува чии интерпретации се 

точни, а чии се погрешни. Ако филмот биде оценет од литературната критика, од 

експертите и историчарите како проблематичен, ако создава проблеми меѓу Бугарија 

и Македонија, прво што треба да се направи е двете страни да побараат решение“.
132

 

Повикувајќи се на бугарски експерти, пак, медиумите коментираа дека заострените 

односи меѓу државите нема да бидат доволна причина за Софија да ја блокира 

Македонија во ЕУ.
133

 Медиумите консултираа и домашни експерти, според кои никаде 

во Европа не постојат идеални меѓусоседски односи: „Во Европа не постојат идеални 

добрососедски односи. Во случајот со Македонија, единствен начин за подобрување на 
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добрососедските односи е токму почетокот на преговорите за членство со Унијата“ 

(Сашо Клековски).
134

 Медиумите ги пренесоа и смирувачките тонови на министерот 

Попоски, според кого, „немало материјал за кавга со Бугарија“: „Не гледам материјал 

за создавање негативна клима меѓу Македонија и Бугарија. Одредени актери кои 

немаат голема политичка тежина во Бугарија ја креираат неа“.
135

 

Медиумите известија дека бугарскиот претседател, Росен Плевнелиев, при неговата 

средба со еврокомесарот Филе, се пожалил „за дискриминацијата на Бугарите во 

Македонија“,
136

 и ја пренесоа изјавата: „За жал, во Република Македонија се 

забележува тренд на националистичка реторика, дискриминаторски однос кон 

граѓаните со бугарско чувство и има многу административни бариери за бугарскиот 

бизнис“.
137

 Истовремено, медиумите известија дека претседателот Иванон одговорил 

на иницијативата на Плевнелиев за заедничко славење на определени историски 

настани предлагајќи државите заедно да ги слават Денот на Европа, денот на 

признавање од страна на Бугарија или денот на воспоставување на дипломатските 

односи.
138

 Новосоздадената неизвесност во односите медиумите ја коментираа како 

„големо не од Бугарија за влез на Македонија во ЕУ“.
139

 

Во меѓувреме, медиумите известија за уште едно писмо – министерот Попоски му 

пишал на својот бугарски колега Младенов и повикал на градење добрососедски 

односи
140

, како и на европска соработка: „Да градиме искрена и принципиелна 

добрососедска политика и да се поддржуваме врз заеднички вредности“.
141

 И 

експертите ги коментираа овие настани: „Бугарија треба да и помогне на Македонија 

да се интегрира. Има проблеми и историски недоразбирања, но тие не треба да 

бидат услов“ (Димитар Бечев).
142

 

Медиумско внимание предизвика и интервјуто на бугарскиот премиер Борисов за 

грчкиот весник „Етнос“
143

 во кое тој се осврнал на македонско-бугарските односи: 

„Кога си член на НАТО и ЕУ треба се да прифатиш во реални рамки и да ја 

почитуваш историјата на другите, нивните ставови. Владата во Скопје треба да ги 

реши овие проблеми на европски начин, па така може да ја стекне нашата 

поддршка“.
144

 Медиумите пренесоа дека контроверзниот Божидар Димитров побарал 

корекции на македонските учебници и посочил дека во спротивно Македонија, кога ќе 

влезе во ЕУ, ќе побара автономија за Благоевград.
145

 Медиумите потсетија дека 

промената на историските учебници ја побарал министерот Николај Младенов,
146

 а ја 

пренесоа и реакцијата на неговиот македонски колега Поповски: „Мислам дека 
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постигнавме определена согласност околу тезата дека историјата треба да им биде 

оставена на историчарите. Мислам дека доколку се придржуваме до овој принцип 

можеме да обезбедиме најдобро ниво на соработка“.
147

 

Повикувајќи се на неименувани дипломатски претставници од Брисел кои ги 

консултирала МИА, медиумите ја пренесоа нивната изненаденост од бугарските 

најави: „Тоа недвосмислено значи дека Бугарија става вето на пристапните преговори 

на својот сосед“.
148

 Некои од експертите коментираа дека „позицијата на Софија кон 

Македонија, во основа, е полоша од таа на Атина... За првите (н.з. Бугарите), пак, ние 

не сме ништо друго освен – (неосвестени) Бугари“ (Ристо Никовски).
149

 Повикувајќи 

се повторно на неименувани европски дипломати, медиумите коментираа дека со 

тврдиот став кон Македонија, Бугарија се обидува да го дефокусира вниманието на 

Унијата од проблемите кои ги има, како замрзнатите европски фондови, владеењето на 

правото и изборите кои треба да се случат наредната година.
150

 

Македонско-бугарските односи останаа во фокусот на медиумите и поради 

трилатералната средба на министрите за надворешни на Бугарија, Грција и Романија 

која се одржа во Софија
151

. Медиумите средбата ја видоа како факт дека „Бугарија и 

Грција се обединети против македонската интеграција во ЕУ“ и ја пренесоа изјавата 

на Младенов: „Бугарија нема проблем со Македонија, ние имаме проблем со 

националистичките зборови на некои политички лидери во Македонија“.
152

 Медиумите 

го пренесоа и коментарот на европратеникот од Бугарија, Кристиан Вигенин, кој како 

„многу лоша ја оценил антимакедонската кампања на премиерот Борисов, кој заедно 

со претседателот Плевнелиев и министерот за надворешни се закануваат дека ќе ја 

блокираат Македонија во Брисел“.
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