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Иако младите сочинуваат значителен процент од населението во земјите од Југоисточна Европа, 

кои ќе бидат вклучени во проектот [Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Албанија, Косово, Бугарија, Грција, Турција и Хрватска], кој во повеќето земји се движи помеѓу 1/5 

или 1/4 од вкупното население, тие сè уште се маргинализирана група во овие општества. 

Младите во овие земји се соочуваат со многу слични предизвици: недостиг на социјална 

вклученост, корупција во образованието, невработеност на младите, недостиг на културна 

интеграција или сиромашни младински политики. Иако може да се забележат вонредна 

младинска активност и напори кон подобрување на нивната позиција и на општеството во целина, 

дискутабилно прашање се нивното разбирање и застапеност во медиумите, како чекор кон 

влијание и информации. 

Иако односот помеѓу младите и овој клучен механизам – медиумите во својата традиционална, 

како и нова форма – е приоритет на некои институции и организации, сè уште не бил истражуван 

ниту анализиран на темелен и структуриран начин, што би овозможило одредување на 

моменталниот статус и поструктуриран и подготвен приод кон: ефективното креирање политики, 

стратегиско развивање и меѓусекторски напори во ова поле. 

Постои значителен недостиг на младински глас во медиумскиот простор, при што во некои земји 

постојат случаи каде воопшто нема младински програми или секции во медиумите или нивниот 

број е многу мал, а настаните организирани од младите добиваат сè помал простор во 

медиумите. Ова исклучување, исто така, доведува до одвојување на младите од јавниот дискурс и 

од моменталниот општествен развој.  

Покрај тоа, она што е клучно за одредување не е само застапеноста на младите во медиумите туку 

и младинската перцепција и ставовите кон нив. Во овие општества на поларизирани медиуми и на 

диверзитет на информациите, за младиот човек не е важно само да биде информиран за 

моменталните случувања туку и да поседува критичка мисла и одреден степен на медиумска 

писменост. Сето тоа е клучно во разбирањето на младите и нивното декодирање на 

информациите пласирани во медиумите, како и во овозможувањето активно граѓанство и учество. 

Во земјите каде користењето на Интернетот е на релативно високо ниво (варирајќи помеѓу 46% и 

71%), новите медиумски форми се во пораст, и младите, како една од клучните групи кориснички 

на Интернет, се повеќе склони кон новите отколку кон традиционалните медиумски форми. Сепак, 

постои исклучување затоа што најголемиот дел од младинските дебати се случуваат на 

социјалните мрежи, не на самите медиуми. Оваа тенденција води не само кон еден затворен круг 

на дебати туку и овозможува негување на говор на омраза на Интернет. 
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Ова истражување претставува регионална студија имплементирана во 11 земји: Македонија, 

Србија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија, Грција, Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија и 

Турција. Целта на оваа регионална студија за младите и медиумите е собирање информации кои 

ќе послужат во дизајнирањето идни проекти или интервенции насочени кон подобрување на 

медиумската писменост на младите во регионот на Југоисточна Европа. Студијата, исто така, ќе 

овозможи преглед на пристапноста и искористеноста на медиумите од страна на младите, 

важноста на медиумите за младите, како и на содржината која тие ја креираат. Понатаму, се 

очекува дека студијата ќе придонесе кон подигнување на свеста за важноста на ова прашање и ќе 

предизвика понатамошни истражувања во областа. Со исполнување на тоа, се надеваме дека ќе 

придонесеме за предизвикување активности во ова поле кои ќе овозможат медиумско 

покривање на клучните теми и прашања во регионот, како и вклучување на младите во 

креирањето медиумски содржини.   

Главната цел на студијата е дефинирањето на перцепцијата на младите, медиумите и на 

граѓанскиот сектор за: нивото, квантитетот и содржината на медиумското покривање на 

младинските теми, како на национално така и на регионално ниво. Поконкретно, ова 

истражување се стреми кон следниве цели: 

Млади: 

 Одредување на потребите на младите од медиумите. 

 Перцепцијата на младите луѓе за нивните придобивки од медиумите. 

 Перцепцијата на младите за нивното медиумско присуство и профилирање. 

 Одредување на нивото на медиумска писменост. 

 Перцепцијата на младите за медиумските можности. 

Младински организации: 

 Перцепцијата на младинските организации за медиумската употребливост. 

 Перцепцијата на младинските организации за придобивките од медиумите. 

 Перцепцијата на младинските организации за нивното присуство и профилирање во 

медиумите. 



 

 Перцепција на улогата на младинските организации во развивањето и во користењето 

свои медиуми. 

 Нивото на медиумска писменост. 

 Одредување на присуството на медиумски ориентирани проекти и активности. 

Медиуми: 

 

 Одредување на перцепциите на медиумите. 

 Евалуација на работата на медиумите (како тие ја евалуираат работата на другите 

медиуми?). 

 Одредување на нивото на отвореност и на инклузија на младите во медиумите. 

Медиумски организации: 

 

 Одредување на присуството на проекти и на активности за младите и медиумите, 

вклучувајќи: говор на омраза во медиумите, младинска едукација за медиумска 

писменост, како и младите како креирачи на содржини во медиумите (развивачки 

вештини). 

 Одредување на достапноста на медиумските организации за младите. 

 Одредување на бројот и на содржината на истражувањата спроведени на тема млади и 

медиуми. 
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Следниве дефиниции се користат за целите на овој истражувачки проект заради овозможување 

конзистентност низ вклучените земји. 

 Младите се дефинирани како лица на возраст помеѓу 15 и 30 години. 

 Младинските организации вклучени во истражувањето се поделени во две категории. 

Првата (организации предводени од младите) ги вклучува организациите каде младите се 

одговорни за нивното водење. Овие организации може да работат на многу различни 

теми, каде младите не се секогаш нужни корисници на активностите на организациите. 

Втората (организации за млади) ги вклучува организациите каде младите се корисниците 

на активностите на организациите. Сепак, активностите на организациите често се 

организирани од страна на возрасни. За целите на ова истражување, младинските 

организации не мора да бидат формално регистрирани, со што ни се овозможува 

покривање на младински движења и др. 

 Медиумите се дефинирани како кој било начин на комуникација што вклучува: радио, 

телевизија, весници, Интернет (вклучувајќи ги и социјалните медиуми), како и дигиталните 

медиуми (видеоигри и др.). 

 Медиумските организации се дефинирани како непрофитни организации кои: вршат 

мониторинг на нападите врз правото на информација и медиуми низ светот; посветени се 

на одбрана и на промоција на слободата на говор; се борат против цензура и против 

законите насочени кон рестрикција на правото на информации; промовираат 

професионалност во новинарството; едуцираат новинари или, пак, даваат помош на 

новинари и на медиумски работници. 

Њ

 

A. Секундарни податоци 

Анализа на веќе постоечки податоци  

Анализата на секундарни податоци е спроведена врз сите расположливи податоци на тема 

користењето на медиумите од страна на младите, младите и медиумите, како и други релевантни 

прашања за истражувањето, како искористеноста на Интернетот, медиумската покриеност и др. За 

овие цели, партнерите ќе спроведат деск-анализи. 

 
 



 

Анализа на содржините на правната рамка  

Со цел проценување на законската и институционалната средина за развивање на медиумите, 

медиумска писменост и на слобода на изразување, како и да се овозможи идентификување 

најсоодветни препораки, анализата на содржина вклучува и анализа на законската рамка. Некои 

од законите, кои се анализирани, се: Законот за заштита на личните податоци, Законот за 

радиодифузна дејност, Кривичниот законик итн. 

 
Анализа на слободата на изразување и на слободата на медиумите  

Со цел обезбедување контекстуална информација, спроведена е анализа со која се проценува 

слободата на медиумите кои обезбедуваат релевантни податоци за статусот на државата. За овие 

цели, користени се три индекси: индексот од Freedom House, IREX и RSF. Селекцијата на овие 

индекси е повеќеслојна. Прво, во текот на годините, тие привлекоа најмногу внимание низ целиот 

свет. Второ, обезбедуваат рангирање на сите земји вклучени во студијата и овозможуваат 

креирање компаративни анализи помеѓу земјите од регионот. Трето, и покрај недостатоците 

утврдени од страна на разни „медиумски експерти, кои ги обвинија студиите дека имаат слаби 

методологии, недостиг на транспарентност, преголемо потпирање на експерти, западна 

пристрасност и фокус на ’старите‘ медиуми, како весниците и телевизијата, на сметка на брзото 

ширење на дигиталните медиуми, многумина утврдија дека студиите имаат прифатлива 

статистичка конзистентност и доаѓаат до истите генерални заклучоци. Накусо, студиите 

претставуваат клучна, кредибилна алатка за следењето на слободата на медиумите низ светот и за 

промените низ времето“. 

Б. Примарни податоци 

Овие примарни податоци или директното прибирање податоци е клучно за имплементацијата на 

проектот. Тоа е креирано користејќи комбиниран методски пристап, односно, користејќи како 

квантитативни така и квалитативни методи. Сепак, поради природата на прибирањето податоци 

(на Интернет), прибраните податоци со помош на квантитативните методи нема да ги задоволат 

критериумите тие да бидат генерализирани за целата популација. Ова е едно од најголемите 

ограничувања на нашиот проект. Сепак, имајќи на ум дека се интересираме за младата 

популација која е вклучена на Интернет, студијата ќе ги задоволи критериумите за застапеност на 

оваа практична група. 

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2013 година, 65,1% од домаќинствата 

имале пристап на Интернет од дома, а речиси сите (99,8%) од домаќинствата со интернет-пристап 

имале широкопојасно (фиксно или мобилно) поврзување на Интернет.  



 

Податоците за 2013 година покажуваат дека од вкупното население на возраст од 15 до 74 

години, Интернет користеле 65,4%. Испитаниците на возраст од 15 до 24 години користеле 

најмногу, односно, дури 99,2% од оваа група користеле Интернет.  

Користењето мобилен телефон или паметен телефон за пристап на Интернет надвор од дома или 

работа изнесува 34,3%, а од оваа бројка, 44,9% се млади на возраст од 15 до 24 години.1 

 
Прашања за институционална анализа 

Во продолжение се наведени темите вклучени во институционалната анализа.  

 Дали медиумската писменост е вклучена во програмата, на секое ниво на едукација и на 

кој начин? 

 Дали дебатата, како алатка која промовира критичко размислување, е вклучена во 

програмата на кое било ниво на едукација? Колку дебатни клубови постојат на секое ниво 

на едукација? 

 Дали постои усвоена стратегија која цели кон зголемување на соработката помеѓу младите 

и медиумите? 

 Кои акти го регулираат говорот на омраза? Дали постојат анализи или евалуации на 

имплементацијата на овие акти? 

 Дали е усвоена стратегија која се стреми кон лоцирање и кон елиминирање на говорот на 

омраза? 

 Како е регулирано прашањето за содржина во медиумите (за традиционалните медиуми)? 

 Како се мониторира и се евалуира содржина во медиумите (за традиционалните 

медиуми)? 

 Кои се санкциите соодветни за неисполнување на критериумите за содржина? Колку 

санкции се спроведени врз основа на неисполнување на критериумите за содржина (за 

традиционалните медиуми)? 

 Дали младите се претставени на кој било начин во регулаторните тела (на пр., индиректно 

преку претставници од образовниот сектор или граѓанскиот сектор)? 

 

                                                           
1
 Користење информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2013 година, 

достапно на: http://www.stat.gov.mk/pdf/2013/8.1.13.28.pdf 



 

За подготовка на студијата беа користени повеќе истражувачки методи. Спроведени се анализа на 

литература и деск-истражување за да се добијат специфични информации за темите опфатени со 

студијата. Покрај анализата на релевантни документи, како што се: стратегии, закони и медиумски 

написи, испратени се и барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до 

релевантните институции, вклучувајќи ги и Советот за радиодифузија и Министерството за 

образование и наука.  

Онлајн прашалник за млади 

Онлајн прашалникот за млади е создаден со цел мерење на медиумската писменост и на 

перцепцијата на младите за медиумите. Прашалникот е базиран на слични прашалници од 

Европа, најмногу на финалниот извештај од Testing and Refining Criteria for Assessing Media Literacy 

in Europe, спроведено за Европската комисија од Данскиот технолошки институт и од European 

Association for Viewers Interests во 2011 година. Прашалникот беше усвоен на координативен 

состанок помеѓу сите партнери. Адаптацијата на локалните јазици беше спроведена со 

концептуално back blind преведување со цел идентификување на какви било разлики.  

Основните прашања за медиумската писменост претставуваат едноставен прашалник кој ги мери 

трендовите во пристапот до медиуми, критичкото разбирање, комуникацијата и вклученоста. Тие 

мерат три полиња на медиумската писменост: вештини на користење, критичко разбирање и 

комуникациски способности. 

 

Прашалникот за млади беше објавен на 20 јули 2013 година, а беше отворен за 
пополнување до 15 септември 2013 година. За овој период, вкупно беа пополнети 1.734 
валидни прашалници. 
 
Дистрибуцијата и промоцијата на прашалникот се вршеа преку различни канали, меѓу кои 
поставување реклами на социјалната мрежа Facebook, банери на популарни портали, 
пораки на мејлинг листи и директни контакти. 
 

Онлајн прашалник за младински организации 

Прашалникот за младински организации содржи неколку секции со цел проценување на: нивниот 

однос со медиумите, нивните медиумски капацитети, организирани активности по медиумски 

прашања и нивната перцепција на младите во медиумите. Овој прашалник беше одговорен само 

од страна на водечките претставници од овие организации. 

Базата на младински организации што беше користена за ова истражување е добиена директно 

од Агенцијата за млади и спорт која е релевантно тело за претставување на младите. Базата не е 

јавна, но беше доставена до организациите кои го спроведуваат истражувањето заради 

контактирање на младинските организации во Македонија.  



 

Прашалникот за младинските организации беше дистрибуиран во периодот јули и август преку 

порака по е-пошта. До секоја од организациите беа испратени две потсетувања за пополнување 

на прашалникот. Одговори беа добиени од вкупно 37 организации.  

Онлајн прашалник за медиуми 

Прашалникот за медиуми беше креиран со цел мерење на: перцепцијата на претставниците од 

медиумите за младинските прашања во медиумите, медиумските интереси за младинските 

прашања и нивниот однос со младите. Прашалникот беше одговорен само од уредниците и од 

други медиумски работници на менаџерско ниво. 

Прашалникот за медиуми беше дистрибуиран на 21 јули 2013 година преку испраќање порака по 

е-пошта до база на медиуми, која вкупно имаше 375 медиуми. По иницијално испратената 

порака, медиумите добија две потсетувања по е-пошта за пополнување на прашалникот. 

Медиумите имаа можност да го пополнат прашалникот до 14 септември 2013 година, до кога беа 

собрани 68 одговори.  

Базата на медиуми, кои го добија прашалникот, беше создадена преку поминување на сите 

регистрирани домени во Македонската академска истражувачка мрежа МАРНЕТ2 и преку 

извојување на оние веб-страници кои редовно објавуваат вести за темата која ја обработуваат. 

Изборот на медиуми од базата се вршеше преку следниве критериуми: 

 Веб-страницата редовно објавува вести и има објавено барем една вест во последниот 

месец за областа која ја покрива. 

 Медиумот јавно има објавено адреса на е-пошта за контакт.  

Дополнително, базата е надополнета со регистрите телевизии, радија и печатени медиуми од 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (поранешен Совет за радиодифузија). 

Интервју со претставници од медиумски организации 

Интервјуата со претставниците од медиумските организации беа спроведени со цел да се посочат 

релевантни истражувања на темите опфатени со ова истражување, како и да се добијат 

подлабински информации за темите како медиумска писменост, говор на омраза и слично.  

Во рамките на истражувањето беа спроведени 5 интервјуа со претставници од медиумски 

организации во периодот август – септември 2013 година. Интервјуата беа со должина од еден 

час и водени по ист прашалник и структура. 
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 Регистар МАРНЕТ, достапно на: http://marnet.mk/?page_id=33 



 



 

 
Прашањето на поврзаноста на младите и медиумите во Македонија, само по себе, е многу 

комплексно прашање кое треба да се разгледува од неколку аспекти. Во оваа смисла, потребно е 

да се разгледаат правната рамка на Македонија и можностите кои ги дава за вклучување на 

младите во медиумскиот простор, во процесите на одлучување и креирање содржина, и слични 

други прашања коишто директно ги поврзуваат младите и медиумите. 

Република Македонија нема во ниту еден закон дефиниција на млади, што значи дека не постои 

старосна граница на популацијата која ќе влезе во категоријата млади. Дополнителен проблем е 

тоа што официјалните статистички податоци се од 2002 година и се прилично стари за да може 

денеска да се употребуваат како конечни. Ова создава сериозни проблеми во праксата бидејќи 

произволноста на старосната граница доведува до тоа, во различни извештаи, младите во 

Македонија да бидат претставени со различна бројност. За ова истражување е земена 

општоприфатената рамка на години за дефиницијата млади, и тоа, од 15 до 30 години. Според 

оваа дефиниција, скоро сите податоци велат дека бројката на млади во нашата земја се движи 

околу половина милион од вкупно околу два милиона жители; што значи дека скоро 1/4 од 

населението во Македонија го претставуваат младите, и со ваква ситуација, нормално е секоја 

земја да размислува за нивната вклученост во секое поле, па и во медиумскиот простор. 

Регулирањето на медиумскиот простор во Македонија е согласно Законот за медиуми, кој ги 

пропишува основните начела и услови што треба да бидат исполнети од страна на издавачите на 

медиуми утврдени со овој Закон при вршење на дејноста, и со Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, којшто ги утврдува правата, обврските и одговорностите на радиодифузерите, 

давателите на аудиовизуелни медиумски услуги и на операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи. 

Медиумскиот простор во Македонија го сочинуваат повеќе од стотина медиуми, вклучувајќи ги: 

приватните национални телевизии, јавната телевизија МРТ, локални и регионални телевизиски 

станици, радиостаници, интернет-портали, како и дневните весници. Со оглед на големината на 

пазарот, повеќето медиуми не се економски стабилни и одржливи и зависат од 

субвенционирањата на Владата, најчесто во вид на рекламни кампањи или, пак, други бизнис 

интереси на нивните сопственици. Токму затоа, голем дел од нив се подложни на влијанија и на 

менување на политиките и критичноста, со цел одржување на нивната стабилност и економска 

одржливост.3 
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 South East Europe Media Organization, Report on the SEEMO press freedom mission to the Republic of 

Macedonia/FYROM, (October, 2011). 



 

Во Република Македонија, според одговорите добиени согласно Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер, досега не е спроведено ниту едно истражување од страна на 

институциите чиј главен фокус е ставен на младите и медиумите. Од интервјуата спроведени со 

медиумските организации, исто така, не беше добиена информација за истражување спроведено 

од страна на организации или медиуми кое ги опфаќа младите и медиумите. Спроведувани се 

најразлични истражувања за медиумскиот простор, но ниту едно кое овие две теми ги спојува и ја 

прикажува нивната моментална ситуација. Токму поради тоа што медиумите се креатори на 

јавното мислење, а младите во секоја земја треба да се најголемите критичари и заштитници на 

своите основни човекови права, постои потреба од подлабинска анализа на односот помеѓу 

младите и медиумите. 

 

 Њ

Слободата на изразување е гарантирана со член 16 од Уставот на Република Македонија. Во 

минатите години овој член неколкупати беше загрозен со донесување нови закони и регулативи 

кои се обидуваат да ја ограничат слободата на изразување.  

Донесувањето на Законот за медиуми4 и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги5 

беше оценето од многу страни како сериозен ризик за слободата на изразување во Македонија. 

Аргументите против овие закони беа во насока на нагласената доминантност на државата во 

однос на содржината на медиумите, како и на душењето на правото на слободно изразување. 

Законите стапија во сила на 25 декември 2013 година, а процесот на донесување беше критикуван 

дека се случува „зад затворени врати, без широка јавна расправа и без меѓународен 

мониторинг“.6  

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го трансформираше Советот за 

радиодифузија во нова Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, чии членови (6 од 

7) ги предложуваат органи контролирани од власта. Поради ваквата структура на Агенцијата и 

поради воведувањето високи казни за медиумите и за новинарите, се создаваат самоцензура и 

ограничување на слободата на изразување.   

                                                           
4
 Закон за медиуми, објавен во Службен весник на РМ бр.184, 26.12.2013 година.  

5
 Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, објавен во Службен весник на РМ бр.184, 26.12.2013 

година. 

6
 Фронт за слобода на изразувањето, 23.12.2013 година. 



 

Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета7 беше донесен на 12 ноември 2012 

година, а неговата цел е да ја декриминализира клеветата, т.е. да ја укине затворската казна за 

навреда и клевета. И овој Закон беше критикуван за процедурата на донесување и за недостигот 

од јавна дебата, но најголемата загриженост е поради наложувањето високи казни кои треба да 

бидат поделени помеѓу новинарите, уредниците и издавачите. Овој Закон резултираше со високо 

ниво на самоцензура во медиумите и со зголемување на бројот на објави на извинувања од 

страна на новинарите. 

Слободата на изразување и слободата на медиумите во Македонија се во фокусот и на 

меѓународниот фактор. Така, на пример, Репортери без граници во 2012 година реагира со остри 

критики за тогаш предложениот Закон за странски дописништва.8 Со овој Закон се ограничува 

присуството на настани на странски известувачи, наложувајќи секој странски дописник да добие 

формално одобрување од министерот за надворешни работи. Според индексот на мерење на 

слободата на медиумите на Репортери без граници,9 Македонија се наоѓа на 116 место и бележи 

пад од 22 позиции од претходната година. Овој пад се должи на одземањето дозволи на медиуми 

и на влошувањето на состојбата на медиумите и новинарите.  

Freedom House,10 која ги анализира состојбите со почитувањето и остварувањето на човековите 

права во светот, ја оценува Македонија како делумно слободна земја, со оцена 3,0. Тие ги 

истакнуваат проблемите со политичкиот притисок со кои се соочуваат медиумите, кои резултираа 

со самоцензура кај новинарите. Исто така, Freedom House го наведува случајот на затворање на 

неколку медиуми, меѓу кои телевизиите А1 и А2. 

IREX,11 кој го оценува медиумскиот простор преку повеќе фактори, како што се: квалитетот на 

новинарството, начинот на управување со медиумите, правната регулатива и слично, за да дојде 

до средна оценка за секоја земја од 0 до 4, ја оценува Македонија со 1,54. Во извештајот за 

Македонија се вели: 

Во оваа средина, перспективата на македонските медиуми за одржливост останува во 

застој, со незначителни до скромни промени во секоја од петте цели. Генерално, ниската 

оценка на Македонија го рефлектира растечкиот песимизам на новинарската заедница за 

трендовите на контрола, политизација и економска нестабилност на медиумите. 
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 Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета, достапен на: http://bit.ly/MJRdQE  

8
 Reporters Without Borders, Draconian Foreign Media Bill Elicits Mix of Laughter and Dismay (February, 2012). 

9
 Reporters Without Borders, 2013 World Press Freedom Index: Dashed Hope After Spring.  
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 Freedom House, Freedom in the World 2013: Macedonia.  
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 International Research & Exchanges Board, Macedonia Media Sustainability index, 2013.  
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Ситуацијата со медиумите и со слободата на изразување во Македонија е на загрижувачко ниво, а 

трендот на влошување продолжува и во 2014 година. Токму поради тоа, се јавува потребата од 

развивање алтернативни механизми и простори за слободно изразување. 

 

 

Медиумската писменост во основното и во средното образование во Македонија не постои како 

посебен предмет во наставната програма. Според податоците од Бирото за развој на 

образованието при Министерството за образование и наука, медиумската писменост е присутна 

во наставните програми за македонски, албански, турски и српски јазик во деветгодишното 

основно образование од прво до деветто одделение. Во наставните програми за гимназиско 

образование нема содржини од медиумската писменост, а таа е опфатена во програмите за 

средно стручно образование во програмата за трета година по македонски јазик и литература, 

албански јазик и литература и турски јазик и литература.  

Од Министерството за образование и наука12 и од Бирото за развој на образованието13 

официјално одговараат дека медиумската писменост (критичко размислување за содржините 

пласирани во медиумите) е вклучена во наставните програми по македонски јазик и литература, 

односно, албански јазик и литература, турски јазик и литература и српски јазик и литература, како 

и во рамките на наставните програми за животни вештини за основно и средно образование:  

Наставните програми по мајчин јазик (македонски, албански, српски...) за учениците од 

V до IX одделение се составени од програмските содржини на образовно-воспитните 

подрачја (јазик, читање, литература и лектира, изразување и творење и медиумска 

култура), а програмското подрачје медиумска култура треба да му овозможи на 

ученикот да ја познава основната функција на визуелните медиуми (фотографија, 

филм, ТВ), радиото и печатот за информирање и за комуникација.  

Од годишниот фонд на часови по овој предмет (мајчин јазик), кој изнесува 180, за 

медиумска култура, според препораката на Бирото за развој на образованието, се 

посочени 10 часа.  
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 МОН, одговори добиени според Законот за пристап до информации од јавен карактер, август 2013 година. 

13
 БРО, одговори добиени според Законот за пристап до информации од јавен карактер, август 2013 година. 



 

Во однос на наставната програма за животни вештини во основното образование, во 

објавените документи не постојат програмски подрачја за медиумска писменост или 

медиумска култура.  

Во програмите за мајчин јазик за средното гимназиско образование стои дека преку 

предметот (македонски, албански јазик...) треба да добијат знаења, умеења и 

способности кои ќе ги користат за доживување, разбирање и критички однос кон 

медиумите (театар, филм, печатени и електронски медиуми).14 

Исто така, во учебникот по Граѓанско образование за VIII одделение има секција за медиуми и 

медиумска писменост. Во ова поглавје се објаснуваат карактеристиките на мас-медиумите и 

медиумската култура.  

Организацијата Македонски институт за медиуми (МИМ) од 2009 година спроведува проект 

„Унапредување на медиумската писменост во образованието во Македонија“, во соработка со 

Бирото за развој на образованието и Министерството за образование. За времетраењето на 

Проектот, околу 1400 наставници, кои предаваат македонски, албански, српски и турски јазик, 

биле обучени да предаваат медиумска писменост од страна на обучувачите на Македонскиот 

институт за медиуми и Институтот за демократија. Во склоп на Проектот е испечатен прирачник за 

медиумска писменост кој го добиваат сите наставници, училишта, образовни и медиумски 

организации.  

Според член 26 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги треба да презема активности за социјална инклузија и за 

медиумска писменост.  

 (1) Агенцијата презема активности за да ги поттикне давателите на аудио или 

аудиовизуелни медиумски услуги своите услуги постепено да ги направат достапни за 

лицата со оштетен слух или вид. 

(2) Агенцијата презема активности за поттикнување на медиумската писменост во 

Република Македонија. 

(3) При преземањето на активностите од ставовите (1) и (2) на овој член, Агенцијата 

соработува со невладини организации, здруженија на граѓани, образовните 

институции и други заинтересирани страни и истите ги објавува на својата веб-

страница. 

Според истиот Закон, член 110, јавниот радиодифузен сервис (МРТ) треба да создава и емитува 

програми кои се однесуваат на поттикнување на медиумската писменост.  
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Од Министерството за образование и наука во Македонија и од Бирото за развој на 

образованието велат дека според образовните програми, во делот на дидактичките препораки и 

методи на работа, дебатата се промовира речиси во сите наставни програми во основното и 

средното образование, а посебно се посветува внимание во наставните програми за животни 

вештини.15 

Ѓ

Во Република Македонија не постои официјална стратегија која се фокусира на соработката меѓу 

младите и медиумите. Според Националната стратегија за млади (2005–2015),16 едни од 

стратешките цели се „подобрување и заштита на имиџот на младите луѓе во медиумите“, а во 

план е изработување стратегија за „подобрување на имиџот и погледот врз младите луѓе кој 

медиумите денес го имаат“ и за „обезбедување на учество на младите луѓе во креирањето на 

имиџот кој медиумите го претставуваат“. Овие стратегии не беа најдени при истражувањето 

направено на веб-страниците на одговорните институции, ниту беа споменати во одговорите 

добиени од институциите преку правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.  

Со Стратегијата за развој на радиодифузната дејност (2013–2017), во поглавјето за медиумска 

писменост, се обработува прашањето на условите за развој на медиумската писменост во 

државата, при што се посочува на кое ниво се наоѓа секој од индикаторите за медиумскиот 

контекст: медиумското образование, медиумската политика, медиумската индустрија и 

граѓанското општество.  

Официјалниот одговор на Министерството за образование и наука, како имател на информација, 

гласи дека стратегијата која би имала за цел да ја зголеми соработката меѓу медиумите и младите 

е вклучена во рамките на наставните програми по мајчин јазик и литература, како и во рамките на 

наставните програми за животни вештини за основно и средно образование.17 

Во Македонија во последниов период слободата на медиумите и говорот на омраза се тема која е 

многу застапена и во медиумите и во извештаите. Меѓутоа, ова не е карактеристична состојба 

единствено за нас туку и во интернационални рамки, фокусот е на ова прашање, како реакција на 

ситуации, каде говорот на омраза се користи и употребува, но не во отворена форма. Не постои 

унифицирана дефиниција за овој поим, но најчесто се користи дефиницијата од Препораката бр. 

R(97) 20 на Советот на Европа за говорот на омраза и тоа: 
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„Говор на омраза ги опфаќа сите форми на изразување што шират, поттикнуваат, 

промовираат, оправдуваат расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или други 

форми на омраза засновани врз нетрпеливост, вклучувајќи и нетрпеливост изразена 

преку агресивен национализам и етноцентризам, дискриминација и непријателство кон 

малцинствата, емигрантите и лицата со емигрантско потекло.“18 

Во националниот правен систем, Македонија, во однос на прашањето за „говорот на омраза“, се 

води и според неколку меѓународни документи кои ги има ратификувано. Па така, за ова 

прашање особено се почитуваат правилата на Универзалната декларација за човекови права, 

Европската конвенција за човекови права, Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, 

Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, како и релевантните препораки и 

прирачници на Советот на Европа и пресудите на Европскиот суд за човекови права. Република 

Македонија ги има прифатено овие акти во домашното право и притоа, има задолжение да ги 

применува како законски правила и норми.   

Покрај меѓународните акти, ова прашање е регулирано и со законот што ги регулира медиумската 

и радиодифузната дејност, и тоа, Законот за медиуми, каде во член 4 се забранува објавување и 

емитување содржини во медиумите со кои се поттикнува или шири дискриминација, 

нетрпеливост или омраза врз основа на: раса, пол, религија или националност. Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги посебно се посветува на ова право и во Стратегијата за 

развој на радиодифузната дејност (2013 – 2017), каде во делот 1.6 – Програмски стандарди за 

човекови права се разработува прашањето за: дискриминацијата, стереотипите, 

непрофесионализацијата и непочитувањето на новинарските стандарди, како и говорот на 

омраза.  

Според правната анализа на Академијата за судии и јавни обвинители,19 во Република Македонија 

не постои посебен закон со кој е комплексно уредена материјата на јавното информирање. Добра 

основа за развивање правен концепт на говорот на омраза претставува Законот за спречување и 

заштита од дискриминација од 2010 година. Законот начелно ги забранува (член 3) секоја 

директна или индиректна дискриминација, повикувањето и поттикнувањето на дискриминација и 

помагањето во дискриминаторско постапување. Со Законот, како дискриминаторско однесување 

и постапување е дефинирано (член 5, став 4) секое активно или пасивно однесување на секое 

лице, од страна на јавните власти, како и од страна на правни и физички лица од приватниот и 

јавниот сектор во јавниот живот, кое создава основи за привилегирање или депривилегирање на 

некое лице на неоправдан начин или кое го изложува на неправеден и деградирачки однос во 
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споредба со други лица во слична ситуација, базирано на која било од дискриминаторските 

основи. Покрај другите, Законот ги предвидува како облик на дискриминација и вознемирувањето 

и понижувачкото постапување (член 7), дефинирано како повреда на достоинството на лице или 

на група лица, кое произлегува од дискриминаторска основа и кое има за цел или резултат 

повреда на достоинството на одредено лице или создавање заканувачка, непријателска, 

понижувачка или застрашувачка средина, пристап или практика. Посебно се издвоени и 

повикувањето и поттикнувањето на дискриминација (член 9): како дискриминација ќе се смета и 

секоја активност со која некое лице директно или индиректно повикува, охрабрува, дава упатства 

или поттикнува друго лице да изврши дискриминација. Во надлежност на Комисијата за заштита 

од дискриминација, Законот вклучува (член 24) постапување по претставки за случаи на 

дискриминација и поведување иницијатива за започнување постапка пред надлежните органи 

поради сторени повреди на Законот. Законот предвидува и судска заштита што се остварува со 

поднесување тужба пред надлежен суд од лицето кое смета дека поради дискриминација, му е 

повредено некое право (член 34 и сл.). Предвидена е и прекршочна одговорност за повикување 

или поттикнување на дискриминација и за помагање во дискриминаторско постапување на која 

било дискриминаторска основа (член 42) и за повреда на достоинството на одредено лице или 

создавање заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка средина, пристап или 

практика. 

Во наведената правна анализа се споменуваат неколку примери каде Советот за радиодифузија 

(сега Агенција) реагирал на поттикнувањето национална, расна, полова и верска омраза во 

одредени програмски содржини. Од друга страна, надлежните органи, како МВР или Јавното 

обвинителство, не презеле ниту една иницијатива за поведување казнени или прекршочни 

постапки за организаторите или учесниците на спортски натпревари каде постоел говор на 

омраза, иако Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските 

натпревари предвидува казни (членови 13 и 14). 

Секогаш при анализирањето за постоењето на некое човеково право, важно е да се разгледува 

како е регулирано формално и како се применува во пракса. Во Македонија има огромна разлика 

од хартија до реалност по прашањето за „говорот на омраза“. Во оваа смисла, на македонските 

медиуми им е тешко да оценат кога ја практикуваат слободата на изразување, а кога завлегуваат 

во дискриминација при известувањето за различностите, особено врз основа на: род, сексуална 

ориентација или припадност кон некоја маргинализирана група. Тешкотијата кај утврдувањето на 

говорот на омраза претставува тоа што овој говор не се манифестира неизбежно како омраза или 

емоции, туку напротив, може да биде сокриен во изјави кои на прв поглед може да се чинат 

рационални и нормални. Меѓу најголемите проблеми, кои се препознатливи за медиумите, 

најчесто е употребувањето на поимот „маргинализирана група“.20 Најчесто, во своите известувања 

за овие групи, медиумите не ги препознаваат дискриминацијата и социјалното исклучување кои 
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ги прават, како и коментарите што следуваат за овие објави, најчесто во форма на 

националистички изјави, хомофобија, стереотипи и предрасуди коишто се манифестации на 

говорот на омраза. Понатаму, едно од горливите прашања за медиумите во последно време е и 

геј заедницата, за што може да се сретнат многу објави во кои и од прв поглед може да се насети 

говорот на омраза. Најчесто, кон овие групи се пристапува и со огромен степен на 

стереотипизација и намалување на човековите права, со оглед на нивната сексуална определба. 

Овие објави понатаму го поттикнуваат и онлајн говорот на омраза застапен на социјалните мрежи.  

Агенцијата за млади и спорт има формирано Национален комитет за борба против говорот на 

омраза на Интернет, а заедно со невладината организација Центар за меѓукултурен дијалог, ја 

спроведуваат кампањата „Против говорот на омраза на Интернет“. Оваа кампања, сепак, не е 

стратегија со која на долгорочен план би се елиминирал и лоцирал говорот на омраза, но 

претставува соработка меѓу невладиниот сектор и државните институции со цел да се утврдат 

формите и перцепциите за говорот на омраза во интернет-просторот. Тие предвидуваат 

вклучување на младинските организации и на онлајн активисти во развивање способности и 

онлајн алатки за преземање акција за заштита на човековите права во онлајн просторот, како и 

формирање мрежа на активисти за човекови права и нивна обука во онлајн кампањата против 

дискриминацијата по различни основи.  

Во годишните извештаи на Комисијата за заштита од дискриминација може да се види колку 

претставки биле поднесени за различните видови дискриминација, но сепак, ни една од нив не е 

директно за говор на омраза. Во препораките,21 кои ги дава Комисијата за заштита од 

дискриминација, се порачува дека е потребно сите надлежни органи, во согласност со 

сопствените овластувања, да обезбедат координирана работа во насока на потиснување на 

медиумската промоција на: говор на омраза, насилство, нетолеранција и дискриминирачки 

ставови, со посебна нагласка на улогата на јавните радиодифузни сервиси и јавните претпријатија. 

Се порачува токму тие да бидат главни промотори на идејата за еднаквост, толеранција и 

недискриминација, така што преку нивните дејствувања да придонесат за подигнување на јавната 

свест, како кај граѓаните така и кај сите релевантни чинители во општеството, за проблемот на 

дискриминацијата, за сфаќањето на концептот на недискриминација, како и да придонесат за 

промени на социјалните и културните модели базирани на стереотипите и предрасудите кон 

малцинствата и маргинализираните групи во општеството. 

Во делот каде им се објаснува на граѓаните како да поднесат претставка до Комисијата за заштита 

од дискриминација, од Комисијата потенцираат дека од суштинско значење е да се работи на 

промената на свеста кај граѓаните, но, исто така, и на едуцирање на граѓаните за подобро 

разбирање на облиците на: дискриминација, говор на омраза, вознемирување, малтретирање и 

друго.  
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Иако не постои официјална стратегија против говорот на омраза, Министерството за труд и 

социјална политика има изработено Стратегија за еднаквост и недискриминација по основ на 

етничка припадност, возраст, ментална и телесна попреченост и пол,22 но таму не се споменуваат 

случаите на дискриминација поради говор на омраза. 

Ј

Содржините во медиумите се регулираат со два закона, односно, Законот за медиуми и Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Според член 2 од Законот за медиуми, содржини 

на медиумите се сите видови информации (вести, мислења, известувања, извештаи и други 

информации), како и авторски дела кои се објавуваат, односно, емитуваат преку медиум.  

Содржината на медиумите се дефинира преку член 3 кој се однесува на слободата на изразување 

и слободата на медиумите. Според него, слободата на медиумите опфаќа:   

„... слобода на изразување на мислења, независност на медиумите, слобода на 

прибирање, истражување, објавување, избор и пренесување на информации во насока на 

информирање на јавноста, плурализам и разновидност на медиумите, слобода на 

проток на информации и отвореност на медиумите за различни мислења, уверувања и 

за разновидни содржини, достапност до информациите од јавен карактер, почитување 

на човековата индивидуалност, приватност и достоинство, слобода за основање на 

правни лица за вршење на дејност за јавно информирање, печатење и дистрибуција на 

печатен медиум и други медиуми од земјата и странство, производство и емитување 

на аудио / аудиовизуелни програми, како и други електронски медиуми, самостојност на 

уредникот, новинарот, авторите или креаторите на содржини или програмските 

соработници и другите лица, а во согласност со правилата на професијата.“  

Слободата на медиумите може да биде ограничена само во согласност со Уставот на Република 

Македонија. 

За содржините во медиумот е задолжен одговорниот уредник кој според Законот (член 8), „ја 

води реализацијата на содржините што се објавуваат, односно, емитуваат и одговара за секоја 

објавена информација во медиумот согласно со закон“ и „доколку издавач на медиум има повеќе 

одговорни уредници, секој од нив одговара за содржината на делот од медиумската содржина за 

кој е одговорен“.  

Според член 4 од Законот: „Забрането е со објавувањето, односно, емитувањето на содржини во 

медиумите да се загрозува националната безбедност, да се поттикнува насилно уривање на 

уставниот поредок на Република Македонија, да се повикува на воена агресија или на вооружен 
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конфликт, да се поттикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на 

раса, пол, религија или националност“, што укажува на фактот дека во медиумите се забранети 

содржини кои дискриминираат или поттикнуваат говор на омраза.  

Друг закон кој ги одредува содржините во медиумите е Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги каде според членот 48 којшто се однесува на посебните забрани: 

„... аудио и аудиовизуелните медиумски услуги не смеат да содржат програми со кои се 

загрозува националната безбедност, со кои се поттикнува насилно уривање на 

уставниот поредок на Република Македонија, се повикува на воена агресија или на 

вооружен конфликт, се поттикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или 

омраза врз основа на раса, пол, религија или националност.“ 

Во однос на заштитата на малолетните лица, според член 50, „давателите на аудиовизуелни 

медиумски услуги не смеат да емитуваат програми кои можат сериозно да му наштетат на 

физичкиот, психичкиот или моралниот развој на малолетните лица, особено програми кои 

содржат порнографија или непотребно насилство“. Оваа забрана се однесува и на други програми 

кои веројатно би можеле да му наштетат на физичкиот, психичкиот или моралниот развој на 

малолетните лица, освен кога е обезбедено дека со нивното емитување или репризирање во 

одреден временски период и / или со примена на одредена техничка мерка, малолетните лица 

нема на вообичаениот начин да ги слушнат или да ги видат тие програми во периодот на 

емитување или репризирање. Кога вакви програми се емитуваат или репризираат во некодирана 

форма, давателот на аудиовизуелни медиумски услуги е должен пред нивното емитување да 

обезбеди претходно аудио-предупредување и можност да бидат препознаени со помош на 

визуелни знаци во текот на нивното времетраење. 

Според став2 од членот 50:  

„Непотребно насилство претставува ширење текстуални, вербални и визуелни пораки 

со кои, во термини од програмата што им се достапни на малолетниците, се 

глорифицираат физички, вербални или психолошки облици на садизам или слични видови 

на насилство кое е цел самото за себе и на ниту еден начин не може да се оправда ниту 

преку контекстот на жанрот, ниту преку мотивите на драмското дејствие на 

прикажуваната програма.“ 

Една од целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е заштитата на интересите 

на корисниците, особено на малолетните лица.  

Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз 

нејзиниот физички, психички и морален развој,23 придружен од уште еден документ, Коментар 
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кон Правилникот,24 попрецизно им објаснуваат на медиумите врз основа на кои параметри да ја 

класифицираат својата програма, со која аудитивна и визуелна сигнализација да ја означуваат и 

како и во кои временски периоди да ја емитуваат.  

Според тоа, програмите се делат во 5 категории: 

 Програми од прва категорија кои можат да се емитуваат во текот на целото деноноќие 

(визуелно обележје: зелен круг); 

 Програми од втора категорија кои се емитуваат во периодот од 17:00 до 05:00 часот и 

можат да ја вознемират малолетната публика, при што се препорачува родителски надзор 

(визуелно обележје: жолт круг); 

 Програми од трета категорија кои се емитуваат во периодот од 21:00 до 05:00 часот, кои не 

се препорачуваат за деца под 12 години и за нив е неопходен родителски надзор 

(визуелно обележје: портокалов круг); 

 Програми од четврта категорија кои се емитуваат во периодот од 22:00 до 05:00 часот, кои 

не се препорачуваат за деца под 16 години и за нив е неопходен родителски надзор 

(визуелно обележје: син круг); 

 Програми од петта категорија кои се емитуваат во периодот од 00:00 до 05:00 часот и кои 

се несоодветни за публика под 18 години (визуелно обележје: темнопортокалов круг со 

знакот Х во средина). 

Аудиовизуелната комерцијална комуникација, според член 53, забранува комуникации кои 

вклучуваат или промовираат каква било дискриминација врз основа на: пол, раса, етничка 

припадност, националност, вера или уверување, инвалидитет, возраст или сексуална ориентација.  

Аудиовизуелните комерцијални комуникации за вино и за пиво не смеат конкретно да бидат 

наменети за малолетници, а особено не смеат да прикажуваат малолетници како ги консумираат. 

Овие комуникации не смеат да им предизвикаат физичка или морална штета на малолетните 

лица. Комерцијалните комуникации, кои се упатени на малолетните лица или во кои тие 

учествуваат, не смеат: директно да ги наговараат малолетните лица да купат или изнајмат 

производ или услуга користејќи го нивното неискуство или лековерност; директно да ги 

охрабруваат малолетните лица да бараат од родителите или од други лица да им ги купат 

рекламираните производи или услуги; да ја искористуваат посебната доверба која малолетните 
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лица ја имаат во родителите, наставниците или други личности и да ги прикажуваат малолетните 

лица во опасни ситуации. 

Јавниот радиодифузен сервис (МРТ) е регулиран со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, а според член 110, тој е должен да произведува и да обезбедува програми во кои ќе 

придонесува за почитување и промоција на: основните човекови права и слободи, приватноста, 

достоинството, угледот и честа на индивидуата, толеранцијата, разбирањето и почитувањето на 

различностите, чувството за мир, правда, демократските вредности и институциите, заштитата на 

малолетници, еднаквоста меѓу половите, сузбивањето на дискриминацијата и придобивките од 

граѓанското општество. 

Одговорен орган за програмски (мониторинг), административен и стручен надзор е Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Програмскиот надзор на радиодифузерите и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање, како и на програмските пакети кои ги реемитуваат операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи, дозволите, издадените потврди за регистрација, подзаконски акти и други 

акти донесени од Агенцијата го вршат вработени во организационата единица која за таа цел се 

формира во стручната служба на Агенцијата.  

Административен надзор се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на 

усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми и исклучиво се 

однесува само на усогласеноста на нивното работење со обврските утврдени со членовите 6, 7, 8, 

10, 14 и 15 од Законот за медиуми. 

Според членот 6, обврска на Агенцијата е, преку административниот надзор, да обезбедува 

заштита на малолетните лица, односно: 

 (1) Печатениот медиум со порнографска содржина мора да има видливо 

предупредување дека содржи порнографија, како и предупредување дека неговата 

дистрибуција, односно, продажба е забранета за малолетни лица и да биде спакуван во 

проѕирна најлонска фолија. 

(2) Издавачот на електронска публикација е должен, со помош на технички средства 

или со соодветна заштита за ограничување, да оневозможи малолетните лица да 

имаат пристап до електронски публикации со порнографска содржина. 

(3) Заштитата на малолетните лица при емитување радио или телевизиски програми 

се обезбедува на начин утврден во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Доколку не се спроведуваат критериумите за содржините во медиумите, казнените одредби се 

одредуваат според член 147 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  



 

Последните податоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за прекршување 

на радиодифузната дејност се од 2012 година и се однесуваат на членовите од стариот Закон за 

радиодифузна дејност. Според тоа, во текот на 2012 година, врз основа на спроведениот редовен 

мониторинг, ад хок мониторинзи и мониторинзи по претставки, Советот (Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги) изрекол вкупно 181 (сто осумдесет и една) мерка,25 од кои:  

 135 (сто триесет и пет) писмени опомени;  

 40 (четириесет) писмени опомени со барање за објавување;  

 3 (три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден и  

 3 (три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена.  

 

Регулаторното тело (Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) е составено од 

Совет, директор и стручна служба. Советот е директно надлежен за доделување, одземање или 

продолжување на телевизиско или радиоемитување. Според тоа, младите официјално ниту се 

претставени ниту има нивни членови во Агенцијата бидејќи, според условите за именување 

членови, тие треба да имаат завршено високо образование и да имаат најмалку пет години 

работно искуство во струката.  
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Пристапот до медиуми игра важна улога во добивањето информации од страна на младите. 

Развојот на технологијата влијае и врз развојот на медиумите, како и врз типовите содржини кои 

тие ги нудат. Токму поради тоа, овој дел ги истражува различните уреди и медиуми кои ги 

користат младите за да пристапат до информации.  

 
Пристапот до медиуми зависи од различните уреди кои младите ги поседуваат и ги имаат на 

располагање за користење. Од сите испитаници во истражувањето, најголем број поседуваат 

телевизор (95%) и десктоп компјутер (84%). Уреди кои, исто така, се поседувани во висок процент 

се и радио, со 84%, лаптоп, со 77% и паметен (smart) телефон, со 73%. Од друга страна, младите на 

возраст од 15 до 30 години во многу мал процент поседуваат конзола за видеоигри (19%), таблет 

(16%) и читач на е-книги (8%). Кај конзолите за видеоигри се забележува разлика во однос на 

полот, односно, 71% од испитаниците кои го поседуваат овој уред се машки, а 29% се женски. 

Другите демографски разлики се незабележителни, освен дека кај сите уреди, поголем процент 

испитаници се од урбани средини и со повисок семеен буџет. 

Доколку се разгледуваат начинот и зачестеноста на користењето на поседуваните уреди, во 

најголем процент младите секојдневно читаат електронски вести (76%) и користат Интернет (75%), 

а 67% користат Интернет на мобилен телефон. Потоа следуваат гледањето телевизија, со 58%, и 

слушањето радио, со 40%. Дури 34% од младите никогаш не отишле во кино, но во овој случај 

мора да се истакне фактот дека голем дел од градовите во Македонија немаат функционални 

киносали. Исто така, 24% од младите никогаш не играат видео или компјутерски игри, 14% 

никогаш не читаат печатени медиуми и 13% никогаш не читаат книги. Ако се разгледуваат 

демографските разлики, може да се забележи дека женските испитаници читаат повеќе книги, а 

машките играат повеќе видео и компјутерски игри. 

Бидејќи истражувањето ги испитува перцепциите на повеќе целни групи, млади, медиуми, 

младински организации и медиумски организации, лесно можеме да ги споредиме различните 

ставови. Така, на пример, на прашањето „Кој медиум е најкористен од младите?“, медиумите 

одговараат дека тоа се Интернетот и социјалните медиуми. Телевизијата како медиум се појавува 

со многу мал процент, а радиото, со незначително поголем од оној на телевизијата. Иако младите 

најчесто ги користат Интернетот и социјалните медиуми, не смее да се занемарат процентите на 

користење на телевизијата (58% секојдневно) и радиото (40% секојдневно). Ова е особено важно 

за создавање содржини за млади за сите медиуми кои тие ги користат бидејќи, како што самите 

медиуми одговараат, содржината најмногу влијае на тоа кој медиум ќе го претпочитаат младите, 

а на второ место се навиките на младите. 



 

 
Креирањето содржина која е интересна и прифатлива не само за младите туку и за пошироката 

медиумска публика бара приспособување на различните медиуми низ кои таа ќе биде емитувана. 

Младите, како целна група, имаат различни интереси и потреби, и токму поради тоа, овој дел ги 

истражува перцепциите на сите опфатени групи за соодветен пристап при креирањето медиумска 

содржина која ќе ги таргетира младите. 

Млади 

За да постои соодветна содржина за млади, мора и тие самите да се вклучат во зголемувањето на 

бројот на содржини. Така, на пример, на прашањето упатено до младите кое се однесува на тоа 

каква содржина тие имаат создадено, најголем процент (54%) велат дека имаат создадено 

мултимедијална содржина, додека 52% имаат создадено пишано дело (книга, есеј, поема, блог 

пост, колумна итн.). Најмал процент од младите имаат напишано писмо до весник (8%) и напис во 

списание (13%). Во сите типови содржини, поголем процент од креаторите се од машки пол.  

Според одговорите од младите, информациите и програмите, кои најмногу ги интересираат и кои 

би сакале да ги следат, се документарните филмови (62%), играните филмови (61%) и 

информативните програми (54%). На дното на листата се наоѓаат програмите и информациите за 

религија (6%) и сериските филмови / сапуници (9%).  

Истражувањето ги оценуваше и перцепциите на младите за тоа колку често тие се застапени во 

конкретни области на медиумските содржини и на кој начин. Така, на пример, младите сметаат 

дека често се застапени во спортските, модните и забавните содржини, но никогаш или ретко се 

претставени во содржините за религија, бизнис и политика. Овие податоци може да се поврзат и 

со фактот дека младите ги сместуваат на дното на листата на интересни содржини оние за 

религија и економија. Од друга страна, голем процент од младите сметаат дека тие се застапени 

во содржините за едукација, што се отсликува во нивната перцепција дека тие се претставени од 

медиумите како образовани, а не се претставени во содржините за економија и се прикажани 

како зависни.  

Како најкорисен медиум за сите активности младите го сметаат Интернетот, и тоа, за едукација 

(77%), информирање (75%), забава (66%), комуникација и промоција (60%), добивање членство во 

групи и изразување (58%), регрутирање (58%) и активизам и мобилизација (55%). Друг медиум, кој 

се издвојува како најкорисен за сите овие активности, се социјалните медиуми, а сите 

традиционални медиуми се појавуваат со ниски проценти, што покажува дека младите се 

насочени кон / ги претпочитаат новите медиуми.  

Ако се разгледува аспектот како младите го користат Интернетот и каков тип содржина 

споделуваат преку него, излегува дека 85% од нив објавуваат содржина (текст, слика, фотографија, 

видео или музика) која сами ја создале, 33% учествуваат со други лица на заеднички проекти за 



 

создавање содржина (на пример, Википедија), а 25% имаат создадено своја веб-страница и блог. 

Најголем број од испитаниците повторно се од машки род и се студенти или ученици.  

Младински организации 

Перцепцијата на младинските организации за присуството на младите во медиумите покажува 

дека тие сметаат оти младите се премалку застапени во содржините од областите економија, 

природа и животна средина, култура и образование, додека премногу се застапени во 

содржините од црна хроника. Младинските организации сметаат дека младите се доволно 

застапени во содржините за мода, спорт и забава. 

Од друга страна, младинските организации во најголем процент немаат обезбедено средства за 

поддршка на млади новинари, не нудат поддршка за истражувачки написи и немаат обуки за 

младите за создавање медиумски содржини. Со недостигот на овие активности, тие 

придонесуваат кон слабото вклучување на младите во медиумскиот простор и делумно 

придонесуваат кон слабата застапеност на младите.  

Медиуми 

Поголем процент од медиумите, кои го пополнија прашалникот, одговорија дека младите им се 

директна целна група. Тоа значи дека тие треба да подготвуваат посебна содржина за младите 

или барем да ги земат предвид нивните потреби при планирањето на содржините. Најголем дел 

од медиумите ги наведуваат светските трендови и коментарите на социјалните медиуми како 

методи за утврдување на потребите и интересите на младите. Дел од нив наведуваат и дека 

ангажираат стручни лица за спроведувања анкети и истражувања за одредување на потребите и 

интересите и во согласност со тие резултати, ги подготвуваат содржините наменети за млади.  

Според медиумите, областа која најмногу ги интересира младите е забавата, и најголем број од 

медиумите ја избрале оваа област како најинтересна. Темите економија, култура, екологија, 

религија и здравје не се избрани ниту еднаш од страна на медиумите, и овој резултат е во 

корелација со одговорите на младите кои, исто така, ги ставија овие теми на дното на листата на 

интересни содржини.  

Кога станува збор за инволвираноста на младите во креирањето на медиумските содржини, 

мнозинството од медиумите одговараат дека ги вклучуваат само понекогаш. Оваа ситуација се 

објаснува со одговорот на прашањето за заинтересираноста на младите за вклучување во 

работата на медиумите, каде повторно доминантен одговор е понекогаш.  

На прашањето за областите со кои директно ги таргетираат младите, медиумите одговараат дека 

тоа се образованието, модата, екологијата и здравјето, додека во областите политика, црна 

хроника и религија не вклучуваат младински теми. Овие податоци се совпаѓаат и со перцепцијата 

на младите, но се разликуваат од перцепцијата на младинските организации за областите во кои 

се застапени младинските прашања 



 

Медиумски организации 

Медиумските организации се согласуваат со медиумите дека младите понекогаш се вклучени во 

креирањето содржина и во работата на медиумите и дека младите понекогаш се заинтересирани 

да бидат тема за содржината која им се нуди. Исто така, тие истакнуваат дека младите само 

понекогаш сакаат да бидат директно вклучени во каква било работа со медиумите. Од овие 

податоци може да се забележи дека медиумските организации мислат оти младите се делумно 

заинтересирани за вклучување во медиумските содржини и во работата на медиумите.  

Според медиумските организации, медиумите ги таргетираат младите најмногу со содржини од 

областа на забавата и образованието. Тие истакнуваат дека многу мал број од медиумите 

креираат специјална програма наменета за млади и вообичаено се обидуваат да ги опфатат 

младите преку покривање теми кои се интересни за целата јавност, но директно ги вклучуваат и 

младите, како, на пример, невработеноста.  

Како главен проблем за недостигот на содржини за младите медиумските организации го 

истакнуваат јавниот сервис МТВ, кој е обврзан со закон да нуди образовна содржина. Во оваа 

насока, се истакнува дека МТВ најчесто нуди содржини наменети за деца, но не и за млади, и 

најчесто тие не одговараат на динамиката и развојот на трендовите. Тука се истакнува дека е 

потребна продукција на домашни содржини кои ќе одговорат на потребите на младите и ќе 

придонесат со свежа содржина. 



 

 



 

 

 
Во градењето на личноста, не само кај младите туку и кај целата популација, медиумите имаат 

големо влијание. Ова влијание е особено значајно кај младите. Влијанието врз младите го 

потврдуваат и медиумите кои во голем процент одговорија дека се свесни оти постои разлика во 

нивното влијание врз младите наспроти генералната публика. Токму поради тоа, потребно е да се 

посвети особено внимание на медиумската писменост на младите.  

Делот за медиумска писменост е опфатен во некои од предметите во основно образование каде 

се објаснуваат информирањето во секојдневното општество, мас-медиумите, влијанието на 

медиумите и нивните карактеристики.  

Ако се разгледаат резултатите од истражувањето, може да се забележи дека младинските 

организации спроведуваат многу малку активности за подобрување на медиумската писменост, и 

скоро половина од нив никогаш не спровеле активност на оваа тема. Одговорите од младинските 

организации покажуваат дека тие нудат многу малку обуки за млади новинари, а повеќето од нив 

не нудат поддршка за создавање истражувачки стории. 

Медиумските организации истакнуваат дека медиумската писменост кај младите не е на високо 

ниво. Една од организациите има спроведено повеќегодишен проект кој директно ги опфаќа 

младите, а чија главна цел била воведување на медиумската писменост како редовен предмет. Во 

рамките на проектот, изработен е прирачник кој е понуден на одговорните институции за 

користење за предложениот предмет. Проектот ги има обучено наставниците по мајчин јазик да 

можат критички да ги анализираат содржините од медиумите и да ја пренесуваат оваа тема на 

нивните ученици.  

Скоро сите медиумски организации имаат спроведено проекти за зголемување на медиумската 

писменост кај младите. Поради неопходноста од константно работење на оваа тема, тие ја 

истакнуваат потребата од посеопфатно медиумско образование кое ќе биде вградено во 

образовните содржини во училиштата. 
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Користењето на сите медиуми од страна на младите е на високо ниво. Ако се набљудува 

зачестеноста на користење, излегува дека над 50% од испитаниците секојдневно ги користат 

телевизијата, Интернетот и социјалните медиуми. Поретко се користат печатените медиуми и 

радиото, но 20% од испитаниците ги користат овие медиуми барем еднаш неделно, што повторно 



 

посочува на еден висок процент на медиумска интеракција. Медиуми кои најмалку се користат од 

страна на младите се печатените медиуми, кои ги користат 22% еднаш месечно. Најдоминантен 

медиуми кај младите е Интернетот кој се користи од 75% од испитаниците, а 67% од младите 

користат Интернет на мобилни телефони. 

Како најдоминантен медиум помеѓу младите, на Интернет се спроведуваат различни активности, 

меѓу кои испраќање електронска пошта (95%), споделување датотеки од еден на друг компјутер 

(82%), остварување телефонски повик преку Интернет (78%) и креирање веб-страница (43%). 

Големиот процент испитаници кои одговориле позитивно на активностите што може да се 

спроведат на Интернет укажува и на нивните вештини и способности да создаваат и да ракуваат со 

интернет-содржини. Така, на пример, половина од испитаниците имаат вештини за создавање 

мултимедијални содржини, како и пишување текст.  

Најголем процент млади го користат Интернетот за гледање телевизија, филмови, видеа (98%), 

учество на социјални мрежи (95%), праќање пораки (88%) и за закачување содржина која сами ја 

креирале (85%). Интернетот најмалку се користи за креирање сопствена веб-страница и 

одржување блог (по 25%) и за креирање интернет-карактер или карактер од видеоигра (26%). 

Активностите кои се индикатори за граѓански активизам, како потпишување електронска петиција 

и изразување сопствено гледиште за одреден политички или социјален проблем, ги практикуваат 

56% и 27% од испитаниците, соодветно. 

Во сите случаи, младите го избираат Интернетот како најкорисен медиум за спроведување 

активности за едукација, забава, информирање, комуникација, активизам и мобилизација, 

членство во групи, промоција, регрутирање и изразување. Социјалните медиуми се појавуваат со 

значителен процент во областите активизам и мобилизација и членство во групи, додека 

телевизијата, радиото и печатените медиуми се со многу ниски проценти во сите групи.  

Во однос на стекнувањето вештини за користење на медиумите и за создавање содржини, 

младинските организации имаат спроведено многу малку активности во последните две години. 

Многу мал дел од организациите имаат одржано обуки за млади новинари и обуки за следење и 

анализирање на медиумите. Единствена активност која организациите ја спроведуваат во поголем 

број се обуките за младите за употреба на медиумите.   

Од друга страна, медиумските организации истакнуваат дека имаат редовни активности за обука 

на млади новинари за создавање содржини, особено насочени кон новите медиуми и Интернетот. 

Дел од медиумските организации истакнуваат дека вклучувањето на младите новинари им е 

стратешка цел во наредниот период.  

Структурата на медиумските организации нужно не вклучува млади. Иако медиумските 

организации се обидуваат да вклучат млади во нивното работење и во нивните активности, не е 

усвоен стратешки пристап со кој на долг рок би се зголемило младинското учество во 

медиумските организации. 
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Критичкиот пристап кон медиумите е од високо значење при нивното користење. Изложеноста на 

толку различни медиуми и пораки секојдневно влијае врз младите, и токму поради тоа, младите 

мора да ја поседуваат способноста да ги распознаат вистинските информации. 

Од младите беше побарано да ја оценат објективноста на медиумите, односно, степенот на 

емитување веродостојни и точни информации. Како медиуми за кои сметаат дека објавуваат 

целосно неверодостојни и неточни информации младите ги истакнуваат телевизијата (17%) и 

социјалните медиуми (14%), а како целосно веродостоен и точен медиум не се истакнува ниеден 

особено, односно, телевизијата, радиото и социјалните медиуми се појавуваат со 6%. Медиум кој 

се истакнува според довербата на младите е радиото, за кој 26% од испитаниците веруваат дека 

преку него се емитуваат веродостојни информации.  

Доколку младите забележат некоја разлика во пренесувањето на информациите, тие во најголем 

број случаи би ја споредиле информацијата со друг извор или би се консултирале со други лица за 

нивно мислење. При лоцирањето неправилности во содржината, младите во многу ретки случаи 

би ги споделиле своите грижи со граѓанскиот сектор, односно, со некоја невладина организација.  

Од друга страна, медиумите се свесни дека постојат разлики во влијанието кон младите, во 

споредба со повозрасната публика, и најголем дел од медиумите го потврдуваат овој податок. 

Медиумите сметаат дека најчесто тие влијаат врз младите за социјалните теми, врз одлуките на 

младите (избор на образование, работи итн.), а се сигурни и дека влијаат врз информираноста на 

младите за политичките случувања. Медиумите единствено не се сигурни во нивното влијание за 

поголема вклученост на младите во социјалните и политичките случувања во земјата.  

Ставовите на медиумските организации покажуваат дека според нив, граѓанското и политичкото 

образование кај младите се на ниско ниво. Иако граѓанското образование е опфатено во 

образовниот систем, очигледна е потребата од дополнителни активности за подобрување на овие 

вештини кај младите. Во оваа насока, медиумските организации истакнуваат дека тие 

спроведуваат активности за медиумска писменост, како и препознавање пропаганда и 

манипулација. 

 

 

Кога станува збор за критичкиот пристап кон говорот на омраза во медиумите, голем дел од 

младите одговараат дека при примањето содржина од медиумите, помислуваат дека таа има за 

цел да навреди одредена група луѓе и дека може да одредат кога станува збор за говор на 

омраза. Важно да се напомене дека најголем дел од младинските организации никогаш немаат 



 

спроведено активности во насока на објаснување или деконструкција на говор кој е двосмислен и 

говор на омраза.  

 

Според медиумските организации, младите ретко се во можност да идентификуваат говор на 

омраза. Од друга страна, на прашањата наменети за оваа тема, младите во голем процент 

одговараат дека тие понекогаш (32%) или често (39%) помислуваат дека одредена содржина 

содржи говор на омраза. Тие, исто така, наведуваат дека често идентификуваат содржина која, 

според нив, има за цел да навреди одредена група луѓе.  

 

Медиумските организации истакнуваат дека имаат конкретни активности за спречување на 

говорот на омраза. Една од организациите има спроведено детална анализа на ситуацијата со 

говорот на омраза на Интернет во Македонија, анализирајќи конкретни примери на медиумско 

покривање на ситуации во кои е забележано присуство на говор на омраза.  

 

Минатата година започнати се неколку кампањи кои имаат за цел да се борат против говорот на 

омраза на Интернет, од кои една е „Националната кампања против говорот на омраза на 

Интернет“ спроведувана од Агенцијата за млади и спорт, а вклучени се скоро сите засегнати 

министерства и претставници од невладиниот сектор.  

   

 

Доколку забележат разлики во начинот на пренесување одредена информација од медиумите, 

младите делумно веруваат во таквите податоци и најчесто, дури 3/4 ја споредуваат 

информацијата со друг извор. Исто така, младите најчесто се информираат од извори на кои им 

веруваат. Од друга страна, младите често помислуваат дека одредена информација е нецелосна 

или невистинита, што претставува еден показател дека имаат вештини да препознаат скриени 

пораки од медиумите. 

Овој факт се отсликува и во одговорите на младите за објективното и непристрасно известување 

на медиумите, каде 31% од младите смета дека медиумите ретко известуваат објективно. 

Младите сметаат дека медиумите често пласираат лажни факти (47%), употребуваат јазик кој 

стимулира поделби (36%) и ги структурираат вестите на пропагандистички начин (33%).   

Од друга страна, истражувачкото новинарство и аналитичките стории се ретко застапени во 

медиумите, и тоа го мислат 38% и 34% од младите, соодветно.  

Младинските организации придонесуваат кон подобрување на ситуацијата преку спроведување 

активности за зголемување на медиумската писменост, но за жал, поголем дел од нив повторно 

никогаш немаат спроведено активности за идентификување и оспорување пропаганда.  



 

Медиумските организации повторно го истакнуваат недостигот на медиумска писменост како 

еден од клучните проблеми за непрепознавањето на пропагандата и скриените пораки во 

содржините. Преку конкретни активности, како воведување на медиумската писменост како 

задолжителен предмет, младите ќе имаат повеќе вештини за идентификување на скриените 

пораки од медиумите. 

 

Кога станува збор за приватноста на Интернет, 45% од младите одговараат дека секогаш се 

внимателни при комуницирањето со луѓе на Интернет. Интересно е да се истакне дека 

испитаниците во старосната граница 15–19 повеќе внимаваат кога разговараат со луѓе преку 

Интернет отколку испитаниците над 20 години.  

Половина од младинските организации имаат политика за приватност, дали на својата веб-

страница или за својата организација, што покажува дека тие размислуваат за заштита на 

приватноста на нивните членови.    

 

 Њ

Младите покажуваат во своите ставови дека не чувствуваат страв слободно да се изразат. Така, на 

пример, 34% од младите никогаш не чувствуваат страв кога коментираат на веб-страници, каде 

воочлива е разликата по пол, односно, 68% од оваа група се машки. Дваесет отсто од младите 

ретко или понекогаш чувствуваат страв да коментираат на веб-страници. 

 

Од друга страна, 29% од младите секогаш се чувствуваат неудобно и несигурно да објавуваат 

политички ставови во сите ситуации, додека 18% често ги имаат овие чувства. За ова прашање не 

постојат значителни демографски разлики. 
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Според перцепцијата на младите, тие се претставени во медиумите како активни, образовани, 

љубопитни, креативни и политични, но исто така, и како неучтиви, нетолерантни, зависни и 

насилни. Интересно е да се истакне дека овие перцепции за претставувањата на младите ги делат 

и медиумите и младинските организации, односно, во резултатите од истото прашање поставено 

на медиумите и младинските организации ги има скоро истите одговори.  

Во портретирањето на младите во медиумите често имаат улога и младинските организации и 

нивните односи со медиумите. Така, на пример, младинските организации ретко организираат 

обуки за медиумите преку кои ќе можат да им ги доближат младинските прашања и со тоа, ќе 

придонесат новинарите подобро да ги разберат интересите на младите, што секако може да 

резултира со подобрување на сликата за младите. Активностите спроведувани од младинските 

организации се насочени кон воспоставување односи со новинарите, создавање содржини и 

гостување во емисии.  

Ако се разгледуваат темите со кои медиумите ги таргетираат младите, за кои тие самите 
наведуваат дека се забава, спорт и образование, може да се заклучи дека пошироката јавност 
добива перцепција преку овие содржини дека младите не се доволно сериозни за да бидат, на 
пример, опфатени со содржини како што се политиката и економијата. Овие теми се издвоени од 
младите како теми во кои многу ретко се опфатени.    
 

 
Областите покриени од медиумите за кои младите мислат дека често се застапени во нив се 

спортот, забавата и модата. Од друга страна, младите мислат дека ретко се застапени во 

содржините за екологија, религија и здравје, а никогаш во политиката и економијата.   

На прашањето колку младите се застапени во медиумските содржини, скоро половина од 

медиумите одговараат дека тоа е понекогаш, а помал дел од нив одговараат дека тоа е често. 

Медиумите во најголем процент ги вклучуваат младинските прашања и теми во содржините од 

областите образование, култура и спорт, додека многу поретко вклучуваат младински теми во 

политиката и црната хроника. Овие области во голем дел се поклопуваат со перцепцијата на 

младите за тоа во кои области се опфатени од медиумите. Медиумите, за жал, не ги вклучуваат 

содржините кои се најинтересни според младите, меѓу кои се документарните филмови, играните 

филмови и информативните програми.   



 

За застапеноста на младите во разни области, медиумите во најголем процент одговараат дека ги 

вклучуваат во медиумските содржини за забава и мода, а никогаш не се застапени во 

економијата, религијата и политиката. Ваквите ставови и мислења се поклопуваат со оние на 

младите и младинските организации.  

Според медиумските организации, младите ретко се застапени во содржините понудени од 

медиумите. Како и останатите групи, медиумските организации ги истакнуваат спортот, забавата и 

образованието како главните теми преку кои медиумите ги таргетираат младите.  

Медиумските организации го истакнуваат фактот дека младите постојано се присутни на 

социјалните медиуми и дека најмногу ја користат можноста за изразување преку овие медиуми. 

Достапноста на социјалните медиуми им овозможува брзо и лесно објавување на нивните 

содржини, на теми кои се интересни за нив. Како една од придобивките поради кои младите ги 

користат социјалните медиуми, медиумските организации го истакнуваат фидбекот кој веднаш го 

добиваат, како и слободата да создаваат содржини кои не се ограничени од новинарските 

стандарди.   

 
Портретирањето на младите и нудењето соодветна содржина се само едни од аспектите кои се 

важни за младите. Според рангирањето на младите за најинтересните содржини за нив, на прво 

место се документарните филмови, на второ, играните филмови, а на трето, информативните 

програми. Од страна на медиумите, не се истакна ниту еден пример каде вакви содржини се 

создадени специфично за младите. Медиумите ги истакнуваат образованието, забавата и спортот 

како главни теми со кои се опфаќаат младите. Овие содржини не се високо рангирани од страна 

на младите, но сепак, се некаде во средината на листата. 

Ранг Содржина Процент 

1 Документарни филмови 62% 

2 Играни филмови 61% 

3 Информативни програми 54% 

4 Програми за млади 36% 

5 Компјутери / технологија 36% 

6 Спортски информативни програми 33% 

7 Музички емисии и музички видеа 31% 

8 Програми со забавна содржина 28% 

9 Програми со културна содржина 27% 

10 Природа и екологија 27% 

11 Бизнис / финансии 23% 

12 Шоуа за таленти 19% 



 

13 Игри 15% 

14 Реални шоуа 13% 

15 Модни содржини 13% 

16 Сериски филмови / сапуници 9% 

17 Религија 6% 

 

Ваквата разлика во потребата и понудената содржина можеби е и причината поради која младите 

се насочени повеќе кон Интернетот и социјалните мрежи, наспроти традиционалните медиуми. 
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Младинските организации користат различни медиуми за промоција и споделување на своите 

активности. Сите младински организации кои учествуваа во истражувањето користат социјални 

медиуми, додека само една организација користи пишан медиум (билтен, весник, списание) како 

дел од своите активности. Најголем дел од организациите имаат своја веб-страница, додека многу 

мал број имаат свој блог и вики-страница.  

Од медиумите кои ги имаат организациите, најмногу ги користат социјалните медиуми и веб-

страниците, и тоа, секојдневно, додека другите медиуми, како што се телевизијата и радиото, ги 

користат поретко. Во овој дел интересно е да се истакне дека младинските организации во 

најголем процент никогаш не ги користат сервисите за микроблогирање и за споделување 

интересни написи.    

Од младинските организации беше побарано да го оценат секој медиум за различни активности 

за кои е најкорисен. Така, тие сметаат дека телевизијата е најкорисна за информирање, додека 

најмалку корисна за вмрежување и вработување. Сметаат дека радиото е најкорисно за 

образование и информирање, додека најмалку корисно за вработување, прибирање финансиски 

средства и вмрежување; а дека печатените медиуми се најкорисни за информирање и 

образование, а најмалку корисни за вмрежување и комуникација. Младинските организации ги 

истакнуваат Интернетот и социјалните медиуми како корисни за сите наведени области 

(образование, информирање, комуникација, активизам и мобилизација, промоција, вработување, 

изразување, прибирање финансиски средства и вмрежување). 

Од друга страна, младинските организации имаат вештини за спроведување активности со кои тие 

ги таргетираат медиумите. Така, на пример, младинските организации во голем број истакнуваат 

дека користат соопштенија за медиуми, гостуваат во ТВ-емисии, воспоставуваат односи со 

новинарите. Единствена активност, која се спроведува од помал број организации, се обуките за 

новинарите за да ги разберат подобро младинските прашања.  

Активностите на младинските организации за зголемување на медиумската писменост се на ниско 

ниво, и повеќето од нив воопшто немаат спроведено активности во оваа насока, додека дел од 

нив имаат спроведено во последниве две години. Загрижувачки е фактот дека 3/4 од 

организациите никогаш немаат спроведено активности за идентификување пропаганда или говор 

кој е двосмислен.   

Кога се разгледува аспектот односи со јавност на младинските организации, може да се забележи 

дека дел од нив ги практикуваа правилата за ова прашање. Повеќето организации имаат свој 



 

претставник одговорен за комуникација, и најголем дел од нив имаат список со медиуми. Само 

половина од организациите вршат прес-клипинг, имаат комуникациска стратегија и стратегија за 

користење на социјалните медиуми. Иако голем дел од младинските организации наведоа дека 

градат односи со новинарите и медиумите, од овој дел може да се заклучи дека тоа не се врши 

според однапред одредени стратегии и на институционално ниво.  

Алатките што ги користат младинските организации за комуникација со медиумите се 

најразновидни и покажуваат дека само мал дел од нив се користат редовно. Најчесто користена 

алатка за комуникација со медиумите се директните покани за настани, додека многу ретко се 

користат брифинзите за медиумите. Само понекогаш младинските организации се појавуваат на 

телевизија или радио и пишуваат статија. Младинските организации најчесто ги користат 

социјалните медиуми како алатка за комуникација со нивните членови и поддржувачи.  

Изборот на социјалните медиуми како главно средство за комуникација можеби се должи на 

фактот што младинските организации го сметаат овој медиум за најотворен за нивните потреби. 

Телевизијата, радиото, печатените медиуми и новинските портали, сите се категоризирани како 

парцијално отворени кон покривањето теми кои ги засегаат младинските организации. Сепак, 

мора да се направи дистинкција помеѓу ваквите резултати бидејќи сите традиционални медиуми 

се засновани на уредувачка политика, додека на социјалните медиуми, самите младински 

организации ја контролираат содржината. Фактот поради кој сите други медиуми се оценети како 

делумно отворени може да е резултат на тоа што самите медиуми не се доволно информирани за 

сите интереси на младите и поради тоа, се ограничуваат само на теми кои знаат дека ќе бидат 

добро прифатени од оваа целна група. 

Како најефективен начин за промоција на содржина, покрај социјалните медиуми, младинските 

организации ја истакнуваат и телевизијата. Исто така, половина од организациите сметаат дека и 

радиото и новинските портали може да бидат ефективни кога станува збор за промоција на 

нивните активности. 

Различното пренесување на информациите е вообичаена ситуација, и тоа може да се случи 

поради различни причини. На прашањето дали младинските организации реагираат доколку 

забележат разлики во пренесувањето на нивните информации од медиумите, скоро сите 

одговараат потврдно. Организациите реагираат на тој начин што објавуваат демант на 

сопствените медиуми и пишуваат писмо и официјална жалба до медиумот кој различно ја 

претставил нивната информација. Како поретки практики во овие ситуации организациите ги 

назначуваат бојкотот на медиумот и информирањето на други медиуми за случајот, како и 

поведувањето судска постапка. Организациите, кои не би реагирале во случај на различно 

пренесување информација, како причина го наведуваат немањето време за тоа. 

 

 



 

 Њ

 

Создавањето содржина од страна на младинските организации треба да биде најсоодветно на 

потребите на младите. Овој дел од истражувањето ги разгледува односите на младинските 

организации кон содржините и медиумите кои тие ги користат. 

Младинските организации ја оценуваа корисноста на секој од најзначајните медиуми (телевизија, 

радио, печатени медиуми, Интернет и социјални медиуми) за неколку области. И во ова прашање, 

младинските организации ги издвојуваат Интернетот и социјалните медиуми за најкорисни за 

секоја област.  

Содржините создавани од младинските организации во најголем процент се оние кои се 

објавуваат на нивните веб-страници. Скоро сите младински организации одговараат дека не 

користат свој пишан медиуми (билтен, весник, списание), ниту, пак, вики-страници. Од друга 

страна, сите младински организации ги користат социјалните медиуми. Иако повеќето млади ги 

користат социјалните медиуми, сите млади не ги користат сите социјални медиуми. Така, на 

пример, младите, кои се на Твитер, многу малку се таргетирани од младинските организации 

бидејќи повеќето од нив не го користат овој сервис.  

Иако се покажува дека младинските организации немаат структуриран пристап кон медиумите и 

строго дефинирани односи со медиумите, на прашањето до медиумите дали тие имаат 

соработувано со млади и младински организации, повеќето одговараат позитивно. Од друга 

страна, на прашањето дали медиумите биле контактирани од некоја младинска организација за 

каква било соработка, само половина одговараат позитивно, а на прашањето дали медиумите 

имаат контактирано младинска организација, потврдните одговори се во помал процент, но 

повторно се движат околу половина. Ова покажува дека и медиумите и младинските организации 

еднакво се трудат да ги покриваат младинските прашања, односно, од обете групи, само 

половина од нив се обидуваат да воспостават директни контакти со другите. 

 
Една причина за непостоењето подобри односи помеѓу младинските организации и медиумите е 

фактот што младинските организации во многу мал број организираат обуки за медиумите за да 

ги разберат прашањата и потребите на младите. Воедно, причините за слабото покривање на 

релевантните младински теми може да се лоцираат и во слабите активности од младинските 

организации кон подобрување на медиумската писменост. Повеќето младински организации 

никогаш немаат обезбедено средства за млади новинари, како школарини и стипендии, но дел од 

нив имаат одржано обуки за млади за создавање медиумски содржини. Причините за малиот број 



 

активности за медиумска писменост не може да се утврдат и може да бидат предмет на некое 

ново подетално истражување.  

Интересно е да се издвои дека сите младински организации ги користат социјалните медиуми за 

промоција на своите содржини, но само половина од нив имаат стратегија за социјалните 

медиуми. Исто така, само половина од организациите имаат комуникациска стратегија, што се 

совпаѓа со процентот на медиуми контактирани од младинските организации.    

Како најголема пречка за покривање на нивните содржини младинските организации го гледаат 

недостигот на интерес од страна на медиумите. Ова може да се поврзе и со фактот дека само 

половина од медиумите ги контактирале младинските организации за некаква соработка. 

Младинските организации си ја префрлаат вината и на себе, односно, една третина од нив велат 

дека нивните содржини не се покриени бидејќи самите организации не ја препознаваат важноста 

на медиумите во ширењето на информациите. Друга пречка идентификувана од страна на 

младинските организации е недостигот на време на персоналот и на финансиски средства за да се 

занимаваат редовно со односите со медиумите. Од друга страна, тие не гледаат пречка во 

идентификувањето теми кои треба да им се понудат на медиумите за соработка.  

Младинските организации ги гледаат телевизиите и печатените медиуми како најзатворени за 

соработка, а новинските портали и социјалните медиуми како најотворени. Иако младинските 

организации ги сметаат телевизиите и радиото за затворени за соработка, сепак, ги сметаат за 

ефективни за комуникација и промоција, додека социјалните медиум ги гледаат како 

најефективни за овој тип активности.  

Една од пречките за слабата соработка помеѓу младинските организации и медиумите е 

податокот дека само половина од двете целни групи имаат направено чекор да воспостават 

соработка со другите. Со ваквата ситуација, една половина од нив воопшто не ги опфаќаат или 

промовираат релевантните младински прашања. 

 



 

 



 

 

 
Истражувањето има за цел да ја проучи ситуацијата со младите и медиумите, да се откријат 

навиките на младите за користење на медиумите и да се идентификуваат најсоодветните 

содржини за адресирање на младинските прашања. Воедно, истражувањето се обидува и да ја 

оцени ситуацијата со медиумската писменост и со критичкиот пристап кон медиумите. Анализата 

на документи покажа дека не постојат конкретни стратегии со кои ќе се овозможи или поттикне 

соработка помеѓу младите и медиумите, па затоа, резултатите од ова истражување ќе бидат во 

насока на создавање конкретни препораки за менување на ваквата ситуација.  

Пристапот до медиуми кај младите е на високо ниво, и повеќето од нив ги имаат во сопственост 

најновите уреди. Голем дел од младите, покрај тоа што имаат пристап до Интернет, користат и 

Интернет на своите мобилни телефони, што покажува еден позитивен тренд на зголемување на 

бројот на овие корисници.  

Резултатите покажуваат дека младите имаат технички вештини да создаваат содржини, и најчесто 

го прават тоа со цел да го објават своето дело на Интернет или на социјалните медиуми. 

Вештините од областа на медиумската писменост, како распознавање говор на омраза, спин или 

пропаганда, сè уште не се на високо ниво, и постои потреба од дополнителни активности за 

подобрување на ситуацијата. На ова поле треба да работат и младинските организации кои имаат 

недостиг на активности за зголемување на медиумската писменост кај младите.  

Вклученоста на младите и младинските организации во медиумите е на ниско ниво, но причините 

се гледаат на двете страни бидејќи резултатите покажуваат дека само половина од испитаниците 

се обиделе да воспостават контакт со другата група. Поради фактот што соработката помеѓу 

младите и медиумите е на ниско ниво, сликата за младите во однос на одредени карактеристики 

останува во негативно светло. Така, на пример, сите испитаници (млади, медиуми и младински 

организации) се согласија дека младите се претставени во медиумите како неучтиви, насилни, 

зависни и нетолерантни, додека, пак, од позитивен аспект се претставени со карактеристиките 

активни, образовани, љубопитни и креативни. 

Медиумите, особено традиционалните, мора да покажат отвореност за работа со младите и 

особено со младинските организации бидејќи овие групи можат најдобро да им ги пренесат 

актуелните прашања кои ги засегаат. Преку овие соработки, медиумите ќе можат да понудат 

содржини кои ќе бидат интересни и прифатени од страна на младите. 



 

 

 

Со цел да се подобри соработката помеѓу медиумите и младите, но и да се подобрат и зголемат 

содржините кои се нудат за младите, медиумите треба да: 

 ги вклучуваат младите во својата работа со цел да создаваат посоодветна содржина која ќе 

одговара на потребите и интересите на младите; овој пристап може да резултира со 

менување на негативното портретирање на младите во медиумите; 

 ја прошират својата медиумска содржина со која ги таргетираат младите и да создадат 

содржини од областите кои се слабо застапени, како политика, екологија, здравје и 

слично; 

 ја подобрат соработката со младинските организации со цел да бидат информирани за 

најновите трендови кај младите.   

 

Младинските организации треба да спроведат активности во насока на соработка со медиумите, 

отворање кон младите за нивно образовање за медиумите, но и да работат на создавање нови 

содржини. Конкретните препораки за младинските организации вклучуваат активности за: 

 зголемување на медиумската писменост кај младите, каде ќе се вклучат сегменти за 

препознавање говор на омраза, спин и пропаганда;  

 обучување млади новинари кои ќе придонесат за создавање содржини релевантни за 

младите; 

 подобрување на соработката со медиумите со цел да ја зголемат својата видливост и на 

тој начин, да допрат до повеќе млади; во оваа насока, организациите мора редовно да 

спроведуваат обуки за новинари за специфичните теми кои ги засегаат младите, но и 

редовно да испраќаат соопштенија до медиумите за сите новини во нивното работење;  

 како и самите да создаваат и да објавуваат содржини кои се интересни за младите. 

 

Во насока на подобрување на соработката помеѓу младите и медиумите, медиумските 

организации може да придонесат преку: 



 

 залагање за институционализирање на медиумската писменост; со воведување на овој 

предмет, ќе им се доближат медиумите на младите, а нивниот интерес за вклучување и 

следење на работата на медиумите ќе се зголеми;  

 вршење анализи на медиумските содржини и реакции на несоодветното профилирање на 

младите; ова е особено важно за да се промени негативниот имиџ кој го имаат младите во 

медиумите;  

 поддршка за медиумите водени од млади; 

 следење и давање препораки за борба против говорот на омраза (на Интернет). 

 

 

Поради недостиг на клучни документи од областа на соработката помеѓу младите и медиумите, 

владата и одговорните институции треба да: 

 создадат стратегија за подобрување на соработката помеѓу младите и медиумите; оваа 

стратегија би ги поттикнувала соработката и вклучувањето на младите во секојдневната 

работа на медиумите; 

 воведат институционална поддршка за медиумите водени од млади преку кои тие ќе 

можат да ги искажат своите ставови;  

 го воведат предметот медиумска писменост во задолжителното образование; 

 ја спроведат „Националната кампања против говорот на омраза на Интернет“; 

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да врши мониторинг на 

медиумите.  



 

 



 

 
Табела 1. Поседувани уреди. 

 Да Не Не знам 

Телевизор 95% 4% 1% 

PC 84% 14% 1% 

Лаптоп 77% 22% 0% 

Таблет 16% 80% 4% 

Уред за видеоигри 19% 76% 5% 

Радио 79% 18% 3% 

DVD/Blu-ray рикордер 56% 41% 3% 

Читач на е-книги – (на пример, Kindle) 
мобилен телефон 

8% 87% 5% 

Мобилен телефон – паметен (smart) телефон 73% 26% 1% 

 

Табела 2. Извршување активности поврзани со медиуми. 

 Секојдневно 
или речиси 
секој ден 

Барем 
еднаш 
неделно 

Повеќе 
пати 
месечно 

Еднаш 
месечно 
или речиси 
еднаш 
месечно 

Нико
гаш 

Не 
знам 

Гледате телевизија 58% 21% 7% 10% 3% 1% 

Одите на кино 1% 2% 9% 43% 34% 10% 

Слушате радио 40% 20% 14% 14% 9% 2% 

Читате печатени 
медиуми 

22% 25% 15% 22% 14% 2% 

Читате електронски 
вести 

76% 12% 6% 4% 2% 1% 

Читате книга 20% 16% 14% 32% 13% 6% 

Играте видео или 
компјутерски игри 

24% 17% 11% 21% 24% 3% 

Користите Интернет 
на мобилниот 
телефон 

67% 10% 6% 4% 11% 1% 

Користите Интернет 
на друг уред 

75% 5% 3% 3% 9% 4% 

 



 

Табела 3. Реализирање активности на Интернет. 

 Да Не Не знам 

Испраќање електронска пошта (имејл) со прикачена 
датотека 

95% 4% 1% 

Користење Интернет за остварување телефонски 
повик 

78% 20% 1% 

Креирање веб-страница 43% 54% 2% 

Одржување блог 34% 64% 2% 

Нагодување на опциите за заштита на приватноста 91% 7% 2% 

Сами сте инсталирале заштита на вашиот компјутер 
(антивирус и слично) 

85% 13% 2% 

Споделување датотеки од еден на друг компјутер 82% 14% 4% 

 

Табела 4. Мислења за веродостојноста и за точноста на информациите пренесувани од 

различни видови медиуми. 

 Целосно се 
неверодостојни 
и неточни 

   Целосно се 
веродостојни 
и точни 

 1 2 3 4 5 

Печатени 
медиуми 

8% 21% 46% 21% 5% 

Телевизија 17% 23% 35% 19% 6% 

Радио 7% 18% 44% 26% 6% 

Електронски 
вести 

7% 25% 41% 22% 4% 

Социјални 
медиуми 

14% 28% 34% 18% 6% 

 

Табела 5. Реакција во случај да се забележи разлика во начинот на кој иста или слична 

информација е пренесена од различни медиуми. 

 Да Не Не знам 

Делумно би поверувал во секоја од понудените 
информации 

35% 52% 13% 

Ќе ја споредам информацијата со друг извор 75% 19% 6% 

Ќе се консултирам со други лица за нивно мислење 63% 26% 11% 

Ќе ги споделам моите грижи со граѓанскиот сектор или 
невладина организација 

17% 65% 18% 

Ги земам предвид само изворите на кои им верувам 57% 32% 11% 

Нема да направам ништо 26% 49% 26% 



 

 

Табела 6. Перцепција на младите кога гледаат телевизија, читаат весник, пребаруваат на 

Интернет, играат видеоигра, слушаат радио итн. 

 Никогаш Ретко Понекогаш Често Секогаш Не 
знам 

Целта на ова е да навреди одредена 
група луѓе 

7% 17% 38% 32% 5% 2% 

Ова, всушност, е говор на омраза 7% 14% 32% 39% 5% 3% 

Ова не се сите информации на 
темава 

4% 9% 26% 42% 14% 4% 

Ова, всушност, не е вистина 3% 9% 30% 46% 8% 3% 

Чувствувам страв да коментирам на 
веб-страници 

34% 20% 20% 13% 9% 4% 

Не се чувствувам удобно / сигурно 
да објавувам политички ставови 

20% 12% 15% 18% 29% 7% 

Внимателен сум кога комуницирам 
со луѓе на Интернет 

5% 8% 17% 24% 45% 2% 

 

Табела 7. Застапеност на ситуации кај медиумите во Македонија. 

 Никогаш Ретко Понекогаш Често Секогаш Не знам 

Медиумите објективно и 
непристрасно ги пласираат 
вестите 

21% 31% 22% 16% 7% 3% 

Медиумите пласираат лажни 
факти 

1% 7% 31% 47% 11% 2% 

Медиумите користат слаба / 
лоша аргументација во 
известувањето 

6% 26% 44% 19% 3% 5% 

Медиумите употребуваат јазик 
кој стимулира поделби 

5% 10% 26% 36% 18% 4% 

Медиумите користат метафори 
кои не промовираат хумани 
вредности 

4% 15% 32% 29% 10% 10% 

Истражувачкото новинарство е 
присутно во медиумите 

9% 38% 25% 15% 4% 9% 

Аналитичките стории се 
застапени во медиумите 

6% 34% 31% 14% 4% 11% 

Вестите се структурирани на 
пропагандистички начин 

3% 6% 19% 33% 31% 8% 

 



 

 

 

Табела 8. Креирање содржина од младите. 

 Да Не Не 
знам 

Пишано дело од кој било вид (книга, есеј, поема, блог, 
колумна итн.) 

52% 46% 2% 

Видео или аудиоматеријал од кој било вид (филм, цртан 
филм, видео, клип, фотографија, поткаст) 

54% 44% 2% 

Писмо до весник 8% 91% 1% 

Вест или напис во списание 13% 86% 2% 

 

Табела 9. Користење Интернет за конкретни цели 

 Да Не Не 
знам 

Закачување содржина на Интернет која самите сте ја креирале (текст, 
слика, фотографија, видео, музика) со цел да ја споделите 
(вклучувајќи ги и социјалните медиуми) 

85% 13% 2% 

Учество во социјални медиуми (Facebook, Twitter, Tumbrl, Pinterest 
итн.) 

95% 4% 1% 

Соработка со други на заеднички проект (на пример, создавање 
содржини за wiki) 

33% 63% 4% 

Креирање интернет-карактер или карактер од видеоигра 26% 72% 2% 

Креирање сопствена веб-страница 25% 74% 1% 

Потпишување електронска петиција 56% 41% 3% 

Изразување сопствено гледиште или мислење за одреден политички 
или социјален проблем (постирање коментари) 

57% 38% 5% 

Праќање SMS или други пораки 88% 11% 1% 

Гледање телевизија, филмови, видеа на Интернет 98% 1% 0% 

Одржување блог 25% 72% 3% 

 



 

Табела 10. Информации и програми кои ги интересираат. 

 Процент 

Информативни програми 54% 

Документарни филмови 62% 

Спортски информативни 
програми 

33% 

Програми за млади 36% 

Реални шоуа 13% 

Програми со забавна содржина 28% 

Шоуа за таленти 19% 

Модни содржини 13% 

Сериски филмови / сапуници 9% 

Играни филмови 61% 

Музички емисии и музички 
видеа 

31% 

Програми со културна 
содржина 

27% 

Природа и екологија 27% 

Бизнис / финансии 23% 

Компјутери / технологија 36% 

Игри 15% 

Религија 6% 

 

Табела 11. Најкорисен медиум за конкретни активности. 

 Телевизија Радио Печатени 
медиуми 

Интернет Социјални 
медиуми 

Едукација 12% 1% 8% 77% 2% 

Забава 8% 7% 0% 66% 19% 

Информирање 10% 2% 6% 75% 7% 

Комуникација 1% 1% 0% 60% 38% 

Активизам и мобилизација 8% 2% 3% 55% 32% 

Добивање членство во 
одредени групи 

2% 1% 2% 58% 37% 

Промоција 11% 1% 3% 60% 24% 

Регрутирање 8% 2% 4% 57% 29% 

Изразување 7% 2% 7% 58% 26% 

 



 

Табела 12. Застапеност на младите во медиумите по области. 

 Никогаш Ретко Понекогаш Често Секогаш Не знам 

Политика 11% 30% 19% 30% 9% 2% 

Економија / 
бизнис 

14% 46% 26% 9% 2% 3% 

Едукација 5% 25% 36% 27% 6% 2% 

Култура 5% 26% 35% 27% 4% 2% 

Спорт 1% 8% 20% 47% 22% 2% 

Забава 1% 4% 12% 44% 36% 2% 

Мода 2% 9% 18% 45% 24% 2% 

Природа и 
екологија 

9% 35% 34% 14% 4% 4% 

Религија 16% 42% 23% 9% 3% 6% 

Здравје 8% 35% 35% 14% 4% 4% 

Црна хроника 9% 22% 28% 25% 8% 9% 

 

Табела 13. Перцепција на младите како тие се претставени во медиумите. 

 1 2 3 4 5 6  

Активни 11% 12% 31% 18% 15% 13% Пасивни 

Образовани 12% 21% 28% 22% 11% 6% Необразовани 

Учтиви  5% 13% 28% 25% 18% 12% Неучтиви 

Организиран
и 

7% 13% 26% 26% 17% 11% Неорганизирани 

Љубопитни 14% 13% 22% 21% 17% 13% Незаинтересирани 

Толерантни 6% 10% 25% 24% 19% 16% Нетолерантни 

Креативни 14% 18% 29% 20% 13% 7% Некреативни 

Независни 7% 9% 21% 22% 19% 23% Зависни 

Мирни 5% 8% 26% 28% 18% 14% Насилни 

Политични 24% 20% 23% 16% 9% 9% Аполитични 

 

Табела 14. Возраст на испитаниците. 

 Процент 

15–19 31% 

20–24 38% 

25–30 31% 

 



 

Табела 15. Пол. 

 Процент 

Машки 61% 

Женски 39% 

 

Табела 16. Степен на завршено образование. 

 Процент 

Основно образование 9% 

Средно образование 40% 

Високо образование 37% 

Магистерски студии 13% 

Докторски студии 1% 

 

Табела 17. Моментален статус. 

 Процент 

Студент / 
ученик 

53% 

Вработен 29% 

Невработен 18% 

 

Табела 18. Семеен месечен приход. 

 Процент 

0–5.000 ден. 11% 

5.000–10.000 ден. 8% 

10.000–15.000 ден. 10% 

15.000–20.000 ден. 12% 

20.000–25.000 ден. 13% 

25.000–30.000 ден. 11% 

над 30.000 ден. 36% 

 

Табела 19. Место на живеење.  

 Процент 

Урбана средина 88% 

Рурална средина 10% 

Не знам 2% 



 

Табела 20. Типови организации. 

  Да Не 

Организација предводена од млади (мнозинството 
членови и луѓе во одборот се млади) 

75% 25% 

Организација што работи за млади 88% 13% 

Не работиме со млади или за млади 7% 93% 

 

Табела 21. Медиуми кои организацијата ги има и ги одржува. 

  Да Не 

Веб-страница 86% 14% 

Блог 21% 79% 

Пишан медиум (билтен, весник, списание) 1% 99% 

Вики 14% 86% 

Радио 38% 62% 

Социјални мрежи (на пр.: Facebook, MySpace, Bebo, 
Google+) 

100% 0% 

Веб-страници за споделување содржини (на пример, 
поткастинг, веб-страници за споделување фотографии, 
на пр., Flickr, сервиси за споделување видеа, на пр., 
YouTube) 

70% 30% 

Веб-страници за споделување интересни написи (на 
пр., Delicious) 

19% 81% 

Сервиси за микроблогирање (на пр., Twitter, Weibo) 31% 69% 

ТВ 35% 65% 
 



 

Табела 22. Типови медиуми кои се користат за програмски активности. 

  Секојдневно Неделно Месечно Квартално Никогаш 

Веб-страница 38% 32% 19% 5% 5% 

Блог 6% 6% 11% 11% 67% 

Печатен медиум (билтен, 
весник, списание) 

6% 11% 23% 40% 20% 

Вики 0% 9% 3% 3% 86% 

Радио 14% 11% 8% 25% 42% 

Социјални мрежи (на пр.: 
Facebook, MySpace, Bebo, 
Google+) 

81% 16% 3% 0% 0% 

Веб-страници за 
споделување содржини (на 
пример, поткастинг, веб-
страници за споделување 
фотографии, на пр., Flickr, 
сервиси за споделување 
видеа, на пр., YouTube) 

8% 25% 19% 19% 28% 

Веб-страници за 
споделување интересни 
написи (на пр., Delicious) 

3% 9% 6% 11% 71% 

Сервиси за 
микроблогирање (на пр., 
Twitter, Weibo) 

8% 16% 3% 8% 65% 

ТВ 4% 22% 7% 33% 33% 

 

Табела 23. Типови медиуми кои се користат за КОМУНИКАЦИЈА / ПРОМОЦИЈА. 

  Секојдневно Неделно Месечно Квартално Никогаш 

Веб-страница 46% 27% 16% 5% 5% 

Блог 14% 6% 11% 11% 57% 

Печатен медиум (билтен, 
весник, списание) 

8% 8% 25% 33% 25% 

Вики 3% 0% 3% 19% 75% 

Радио 14% 11% 9% 31% 34% 

Социјални мрежи (на пр.: 
Facebook, MySpace, Bebo, 
Google+) 

86% 8% 3% 3% 0% 

Веб-страници за 
споделување содржини (на 
пример, поткастинг, веб-
страници за споделување 
фотографии, на пр., Flickr, 

14% 14% 24% 22% 27% 



 

сервиси за споделување 
видеа, на пр., YouTube) 

Веб-страници за 
споделување интересни 
написи (на пр., Delicious) 

6% 0% 9% 9% 77% 

Сервиси за 
микроблогирање (на пр., 
Twitter, Weibo) 

14% 8% 8% 11% 58% 

ТВ 8% 11% 8% 33% 39% 

 

Табела 24. Најкорисни медиуми за конкретни активности. 

 ТВ 1 2 3 4 5 

Образование 11% 11% 38% 8% 32% 

Информирање 8% 5% 30% 22% 35% 

Комуникација 30% 19% 30% 11% 11% 

Активизам и 
мобилизација 

14% 19% 22% 32% 14% 

Самопромоција 14% 11% 24% 27% 24% 

Вработување 35% 22% 22% 11% 11% 

Самоизразување 30% 19% 27% 19% 5% 

Прибирање 
финансиски 
средства 

24% 16% 16% 24% 19% 

Вмрежување 38% 14% 32% 14% 3% 

 

 Радио 1 2 3 4 5 

Образование 35% 14% 30% 0% 22% 

Информирање 30% 11% 24% 14% 22% 

Комуникација 30% 22% 30% 11% 8% 

Активизам и 
мобилизација 

27% 24% 14% 30% 5% 

Самопромоција 24% 22% 30% 11% 14% 

Вработување 49% 19% 16% 11% 5% 

Самоизразување 19% 27% 38% 14% 3% 

Прибирање 
финансиски 
средства 

41% 14% 22% 14% 11% 

Вмрежување 41% 19% 32% 3% 5% 

 



 

Печатени медиуми 1 2 3 4 5 

Образование 8% 14% 35% 19% 24% 

Информирање 11% 27% 24% 16% 22% 

Комуникација 24% 32% 30% 3% 11% 

Активизам и 
мобилизација 

19% 22% 32% 24% 3% 

Самопромоција 16% 24% 24% 22% 14% 

Вработување 14% 24% 24% 19% 19% 

Самоизразување 8% 22% 35% 19% 16% 

Прибирање 
финансиски 
средства 

14% 24% 38% 11% 14% 

Вмрежување 30% 24% 35% 3% 8% 
 

Интернет 1 2 3 4 5 

Образование 3% 0% 0% 27% 70% 

Информирање 3% 0% 3% 14% 81% 

Комуникација 3% 0% 3% 22% 73% 

Активизам и 
мобилизација 

5% 0% 14% 24% 57% 

Самопромоција 3% 3% 8% 38% 49% 

Вработување 8% 3% 8% 30% 51% 

Самоизразување 5% 0% 8% 32% 54% 

Прибирање 
финансиски 
средства 

8% 5% 24% 35% 27% 

Вмрежување 5% 0% 8% 41% 46% 

 

Социјални медиуми 1 2 3 4 5 

Образование 3% 5% 14% 11% 68% 

Информирање 3% 0% 0% 19% 78% 

Комуникација 3% 0% 3% 8% 86% 

Активизам и 
мобилизација 

3% 0% 5% 14% 78% 

Самопромоција 5% 0% 5% 14% 76% 

Вработување 8% 5% 16% 38% 32% 

Самоизразување 3% 3% 8% 14% 73% 

Прибирање 
финансиски 

8% 14% 16% 30% 32% 



 

средства 

Вмрежување 5% 0% 5% 19% 70% 

 

Табела 25. Присутност на младите во медиумите. 

  Воопшто не 
се присутни 
(1) 

Премалку 
(2) 

Доволно 
(3) 

Премногу 
(4) 

Исклучително 
присутни (5) 

Не знам 

Политика 16% 54% 14% 11% 5% 0% 

Економија / 
бизнис 

14% 70% 14% 3% 0% 0% 

Образование 0% 54% 27% 8% 11% 0% 

Култура 0% 57% 35% 5% 0% 3% 

Спорт 0% 16% 54% 8% 19% 3% 

Забава 0% 3% 43% 19% 35% 0% 

Мода 3% 8% 51% 19% 19% 0% 

Природа и 
животна средина 

5% 62% 27% 5% 0% 0% 

Религија 22% 32% 30% 5% 0% 11% 

Здравје 16% 46% 27% 8% 0% 3% 

Црна хроника 5% 8% 32% 30% 14% 11% 

 

Табела 26. Перцепција на младинските организации за тоа како се претставени младите во 

медиумите. 

 1 2 3 4 5 6  

Активни 3% 3% 46% 14% 22% 14% Пасивни 

Образовани 14% 14% 43% 24% 5% 0% Необразовани 

Учтиви  5% 11% 24% 35% 14% 11% Неучтиви 

Организирани 0% 11% 30% 19% 27% 14% Неорганизирани 

Љубопитни 0% 5% 27% 22% 38% 8% Незаинтересирани 

Толерантни 3% 8% 24% 22% 41% 3% Нетолерантни 

Креативни 3% 19% 41% 24% 8% 5% Некреативни 

Независни 5% 16% 24% 16% 22% 16% Зависни 

Мирни 3% 14% 24% 27% 27% 5% Насилни 

Политични 16% 22% 22% 22% 16% 3% Аполитични 

 



 

Табела 27. Активности кои директно ги таргетираат медиумите.  

  Да Не 

Организирање брифинзи 42% 58% 

Воспоставување лични врски со уредници и новинари 73% 27% 

Придонесување за нивните содржини 94% 6% 

Соопштенија за печат, прес-конференции 88% 12% 

Не работиме со медиумите, разочарани сме од нив 12% 88% 

Гостуваме во ТВ-емисии 70% 30% 

Обука за новинарите за да ги разберат подобро 
прашањата на кои работиме 

39% 61% 

Воспоставување добра соработка за кампањи 85% 15% 

Користење на медиумите во рамки на вежби при 
организирање тренинзи и обуки како ресурс 

76% 24% 

 

Табела 28. Спроведени активности за медиумска писменост. 

  Да, но не во 
последните 2 
години 

Да, во 
последните 2 
години 

Не, никогаш 

Обука за млади новинари 6% 18% 76% 

Следење и анализирање медиуми 6% 36% 58% 

Поддршка за истражувачки написи 9% 30% 61% 

Обезбедување средства за млади новинари 
(школарини, стипендии итн.) 

6% 9% 85% 

Обука за младите да создаваат медиумски 
содржини (блогови итн.) 

3% 39% 58% 

Обука за младите за употреба на медиумите 6% 55% 39% 

Обука за младите да идентификуваат и 
оспоруваат пропаганда 

9% 21% 70% 

Активности насочени кон зголемување на 
медиумската писменост 

12% 42% 45% 

Активности за објаснување и деконструкција 
на говор кој е двосмислен 

12% 15% 73% 

 



 

Табела 29. Односи со јавност на младинските организации. 

  Да Не Не знам 

Претставник за комуникација 70% 24% 6% 

Список со медиуми (список со новинари и медиуми за 
комуникација) 

85% 12% 3% 

Комуникациска стратегија 48% 42% 9% 

Редовно се спроведува прес-клипинг (за вашите 
активности, настани итн.) 

55% 33% 12% 

Политика на приватност (за вашата веб-страница, 
организација итн.) 

52% 27% 21% 

Стратегија за социјалните медиуми 58% 24% 18% 

 

Табела 30. Користени алатки за комуникација со медиумите. 

  Никогаш Ретко Понекогаш Често Секогаш 

Соопштение за печат 6% 9% 39% 30% 15% 

Прес-конференција 18% 36% 33% 9% 3% 

Брифинг за медиуми 30% 27% 27% 15% 0% 

Директен контакт (за колумни) 18% 18% 36% 18% 9% 

Интервју / изјава 3% 6% 33% 45% 12% 

Појавувања на ТВ / радио 9% 0% 55% 18% 18% 

Пишување статија 3% 33% 39% 9% 15% 

Покани до медиумите за настани 9% 0% 27% 27% 36% 

Социјални медиуми 3% 6% 18% 15% 58% 

Коментирање 9% 24% 33% 12% 21% 

 

Табела 31. Пречки за употреба на медиумите. 

  Нема 
пречка 

Мала 
пречка 

Пречка Голема 
пречка 

Огромна 
пречка 

Недостиг на интерес од страна на 
медиумите 

12% 27% 24% 21% 15% 

Недостиг, односно, непрепознавање 
на важноста на медиумите од 
страна на организацијата 

33% 12% 33% 21% 0% 

Недостиг на време на персоналот 27% 21% 30% 18% 3% 

Недостиг на поддршка од страна на 
органот на управување 

45% 21% 21% 9% 3% 

Недостиг на финансиски средства 15% 18% 21% 21% 24% 

Неможност да се идентификуваат 
теми на кои треба да се работи со 

30% 39% 18% 9% 3% 



 

медиумите 

Недостиг на знаење за можните 
достапни услуги од страна на 
медиумите 

27% 36% 24% 12% 0% 

 

Табела 32. Отвореност на медиумите за младинските организации. 

  Никогаш (1) Ретко (2) Понекогаш (3) Најчесто (4) Секогаш (5) 

ТВ 10% 19% 35% 29% 6% 

Радио 10% 16% 35% 26% 13% 

Печатени медиуми 6% 26% 58% 6% 3% 

Новински портали 3% 19% 39% 29% 10% 

Социјални медиуми 3% 3% 6% 29% 58% 

 

Табела 33. Најефикасни медиуми за комуникација и промоција.  

  Многу 
неефикасен 
(1) 

Неефикасен 
(2) 

Неутрален 
(3) 

Ефикасен 
(4) 

Многу 
ефикасен 
(5) 

ТВ 6% 13% 10% 42% 29% 

Радио 10% 10% 29% 45% 6% 

Печатени медиуми 6% 10% 35% 35% 13% 

Новински портал 7% 0% 23% 50% 20% 

Социјални медиуми 6% 0% 3% 13% 77% 

 

 

Табела 34. Реакција доколку забележите разлики во начинот на пренесување информации од 

медиумите. 

  Процент 

Да 96,8% 

Не 3,2% 

 



 

Табела 35. Доколку одговорот е „да“, како би постапила младинската организација?  

  Да Не Не знам 

Објава во вашиот медиум 84% 10% 6% 

Писмо до уредникот 87% 10% 3% 

Официјална жалба до медиумот дека различно ја претставил 
информацијата 

70% 7% 23% 

Ќе ги информирате другите медиуми за случајот 48% 28% 24% 

Ќе ја споделите загриженоста со други граѓански или 
општествени организации / партнери 

62% 14% 24% 

Ќе го бојкотирате медиумот 14% 52% 34% 

Ќе поведете судска постапка 3% 41% 55% 

 

Табела 36. Доколку одговорот е „не“, која е причината? 

  Да Не Не знам 

Не, не сакам да се ангажирам 20% 20% 60% 

Не, не мислам дека нешто ќе сменам 33% 50% 17% 

Не, немам време за тоа 40% 40% 20% 
 

Табела 37. Годишен буџет на младинските организации. 

  Процент 

< 2000$ 20,0% 

2–5.000$ 0,0% 

5–10.000$ 23,3% 

10–25.000$ 6,7% 

25–50.000$ 10,0% 

50–100.000$ 13,3% 

100.000–150.000$ 0,0% 

150.000–250.000$ 6,7% 

250.000–500.000$ 3,3% 

> 500.000$ 6,7% 

Без буџет 10,0% 

 



 

Табела 38. Географски опсег на младинските организации. 

  Процент 

Локален 46,7% 

Регионален 20,0% 

Национален 23,3% 

Европски 3,3% 

Меѓународен 6,7% 

 

 

 
Табела 39. Дали младите се директна цел на медиумите? 

  Процент 

Да 52,2% 

Не 47,8% 

 

Табела 40. Кој медиум е најчесто користен од младите, според медиумите? 

  Процент 

Печатени медиуми 0,0% 

Радио 2,9% 

ТВ 1,4% 

Интернет 55,1% 

Социјални медиуми 40,6% 

 

Табела 41. Што влијае на тоа еден медиум да биде претпочитан од младите? 

  Процент 

Содржината 46,4% 

Пристапноста 15,9% 

Финансиската достапност 4,3% 

Навиките на младината 30,4% 

Друго (наведете) 4,3% 

 



 

Табела 42. Област на интерес за младите. 

  Процент 

Политика 2,9% 

Економија / бизнис 0,0% 

Образование 1,4% 

Култура 0,0% 

Спорт 4,3% 

Забава 78,3% 

Мода 2,9% 

Екологија 0,0% 

Религија 0,0% 

Здравје 0,0% 

Друго (наведете) 10,1% 

 

Табела 43. Застапеност на младите во медиумската содржина. 

Никогаш (1) Ретко (2) Понекогаш (3) Често (4) Секогаш (5) 

1% 22% 41% 33% 3% 

 

Табела 44. Инволвираност на младите во процесот на креирање содржина во медиумите или 

вклученост на кој било друг начин во работата на медиумите. 

Никогаш (1) Ретко (2) Понекогаш (3) Често (4) Секогаш (5) 

9% 23% 43% 20% 4% 

 

Табела 45. Заинтересираност на младите за нивно вклучување во содржините на медиумите 

или се заложуваат да бидат целна група на медиумите. 

Никогаш (1) Ретко (2) Понекогаш (3) Често (4) Секогаш (5) 

3% 30% 36% 23% 7% 

 

Табела 46. Заинтересираност на младите да бидат директно инволвирани во работата на 

медиумите. 

Никогаш (1) Ретко (2) Понекогаш (3) Често (4) Секогаш (5) 

4% 28% 41% 23% 4% 

 

 



 

Табела 47. Соработка со млади или младински организации. 

  Процент 

Да 69,4% 

Не 30,6% 

 

Табела 48. Контакт со медиумите од страна на младински организации за каква било соработка. 

  Процент 

Да 55,6% 

Не 44,4% 

 

Табела 49. Контактирана младинска организација од страна на медиумот заради остварување 

соработка. 

  Процент 

Да 41,7% 

Не 58,3% 

 

Табела 50. Програмски области со кои се таргетираат млади. 

  Директно и намерно 
вклучува младински теми 

Не вклучува директно и 
намерно младински теми 

Политика 19% 81% 

Економија / бизнис 44% 56% 

Образование 92% 8% 

Култура 86% 14% 

Спорт 83% 17% 

Мода 75% 25% 

Екологија 67% 33% 

Религија 42% 58% 

Здравје 64% 36% 

Црна хроника 17% 83% 

Медиумска писменост 50% 50% 

Политика 19% 81% 

 

 

 



 

Табела 51. Застапеност на младите во медиумите по области. 

  Никогаш (1) Ретко (2) Понекогаш (3) Често (4) Секогаш (5) 

Политика 17% 58% 17% 3% 6% 

Економија / бизнис 22% 50% 25% 0% 3% 

Образование 0% 14% 33% 33% 19% 

Култура 3% 17% 42% 33% 6% 

Спорт 6% 6% 28% 47% 14% 

Забава 0% 0% 11% 47% 42% 

Мода 0% 6% 19% 44% 31% 

Екологија 14% 25% 31% 17% 14% 

Религија 19% 39% 19% 19% 3% 

Здравје 14% 33% 36% 3% 14% 

Политика 17% 54% 11% 6% 3% 

 

Табела 52. Перцепција на медиумите за тоа како се претставени младите во медиумите. 

 1 2 3 4 5 6  

Активни 6% 19% 36% 17% 8% 14% Пасивни 

Образовани 17% 17% 28% 22% 14% 3% Необразовани 

Учтиви  8% 17% 22% 33% 8% 11% Неучтиви 

Организирани 6% 11% 33% 22% 14% 14% Неорганизирани 

Љубопитни 17% 17% 19% 17% 17% 14% Незаинтересирани 

Толерантни 8% 8% 31% 25% 17% 11% Нетолерантни 

Креативни 11% 25% 33% 11% 14% 6% Некреативни 

Независни 6% 8% 33% 14% 8% 31% Зависни 

Мирни 6% 17% 25% 25% 17% 11% Насилни 

Политични 22% 14% 22% 14% 17% 11% Аполитични 

 

Табела 53. Разлики во однос на тоа како медиумите влијаат на младите во споредба со 

повозрасната публика. 

  Процент 

Да 82,4% 

Не 5,9% 

Не знам 11,8% 

 

 

 



 

 

Табела 54. Влијание на медиумите врз младите во дадени ситуации. 

 Никогаш 
(1) 

Ретко 
(2) 

Понекога
ш (3) 

Често 
(4) 

Секогаш 
(5) 

Медиумите влијаат на 
перцепцијата на младите за 
социјалните теми 

6% 24% 15% 29% 26% 

Медиумите влијаат на одлуките 
на младите (избор на 
образование / факултет, работа 
итн.) 

3% 15% 32% 38% 12% 

Медиумите влијаат на 
информираноста на младите за 
политичките случувања 

0% 12% 24% 24% 41% 

Медиумите влијаат за поголема 
вклученост на младите во 
социјалните и политичките 
случувања во земјата 

9% 18% 38% 21% 15% 

 

Табела 55. Технички перформанси на медиумите. 

  Процент 

Телевизија – аналогна 0,0% 

Телевизија – дигитална 24,2% 

Телевизија – аналогна и дигитална 3,0% 

Телевизија – онлајн 12,1% 

Телевизија – кабелска 6,1% 

Телевизија – сателитска 3,0% 

Печатен весник – бесплатен 9,1% 

Печатен весник – претплатен печатен весник 3,0% 

Печатен весник –претплатен и непретплатен печатен 
весник 

12,1% 

Весник – онлајн бесплатен 9,1% 

Весник – онлајн претплатен 0,0% 

Весник – онлајн претплатен и непретплатен 3,0% 

Радио – аналогно 6,1% 

Радио – дигитално 9,1% 

Радио – аналогно и дигитално 24,2% 

Радио – онлајн 18,2% 

Радио – кабелско 0,0% 

Радио – сателитско 12,1% 



 

Интернет-медиум – претплатен 6,1% 

Интернет-медиум – непретплатен / бесплатен 48,5% 

Интернет-медиум – и претплатен и непретплатен / 
бесплатен 

6,1% 

 

Табела 56. Сопственичка структура на медиумите. 

  Процент 

Приватни 72,7% 

Јавни 21,2% 

Нема одговор 6,1% 

 

Табела 57. Географска покриеност на медиумите. 

  Процент 

Локални 48,5% 

Национални 30,3% 

Интернационални 21,2% 

 

Табела 58. Социјални медиуми за промоција на содржина. 

  Процент 

Bebo 0,0% 

Delicious 0,0% 

Facebook 90,9% 

Flickr 12,1% 

Flixster 0,0% 

Foursquare 15,2% 

Spotify 6,1% 

StumbleUpon 3,0% 

Friends Reunited 0,0% 

Google+ (Google Plus) 24,2% 

Habbo 0,0% 

Hi5 3,0% 

Last.fm 3,0% 

LinkedIn 21,2% 

Tumblr 6,1% 

Twitter 60,6% 

Mixx It 0,0% 

MySpace 3,0% 



 

Ning 0,0% 

Piczo 0,0% 

Pinterest 9,1% 

Reddit 3,0% 

YouTube 69,7% 

Не користиме никаков социјален медиум 3,0% 

Друго (наведете) 9,1% 

 

Табела 59. Дали се вработуваат млади (15–30 години)? 

  Процент 

Да 81,8% 

Не 18,2% 

 

Табела 60. Дали има млади (15–30 години) волонтери или практиканти во медиумот? 

  Процент 

Да 66,7% 

Не 33,3% 
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