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ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

Дали работникот 
ќе добие поголеми 
права и подобра 
заштита?

Надлежните 
институции, 

меѓу другото, 
најавуваат нови 

форми на договори за 
работа, договори на 
определено време до 

две години, а горната 
граница на годишен 

одмор да се 
регулира преку 

колективно 
договарање меѓу 

работодавачите и 
Синдикатот
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Бришење на дефиницијата за 
нето и бруто плата, договори-
те на определено време да би-

дат до шест месеци, дефинирање на 
штрајк и во кои услови се организи-
ра, покачување на долната граница 
за годишен одмор... Ова беа дел од 
забелешките на Самостојниот син-
дикат на новинари и медиумски ра-
ботници (ССНМ) за измените и до-
полнувањата на Законот за работнни 
односи (ЗРО). 

„Новиот Закон за работни односи 
ќе содржи и нови форми на догово-
ри за вработување. Пандемијата на 
ковид-19, со сите негативности, нè 
научи на работа од дома и на рабо-
та од далечина кои се нови форми на 
договори со новиот закон. Ако може 
да се применуваат во земјите на Ев-
ропската Унија, може и кај нас. Во 
моментот, тоа не е законски регули-
рано, затоа што покрај во Законот за 
работни односи, треба да го регули-
раме и во делот на Законот за  без-
бедност и здравје при работа“, пора-
ча министерката за труд и социјална 
политика, Јованка Тренчевска лани 
во октомври.

Во нацрт-верзијата на новиот За-
кон за работни односи се прифатени 
и вметнати дел од барањата кои се 
однесуваат, на пример, на ограничу-
вање на периодот во кој работникот 
може да биде вработен на определе-
но време, меѓутоа не докрај. Намалу-
вање на периодот до популарното 
„вработување за стално“ ќе има. Ак-
туелниот закон се однесува на пет го-
дини, границата според новото закон-
ско решение треба да биде спуштена 
на две години пред задолжителното 

Министерката за 
труд и социјална 
политика, Јованка 
Тренчевска
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трансформирање 
на работниот од-
нос на неопреде-
лено. Дополни-
телна заштита за 
работниците треба да 
обезбеди и клаузула да 
нема потпишување на анекси 
секој месец, туку најмногу до три 
пати за 24 месеци.   

Сето ова е посочено како една 
од главните придобивки за работ-
ниците од министерката Тренчев-
ска. 

„Тука се најчестите злоупотре-

би, особено за младите жени кои 
што работат, со договори на еден 
месец и кога ќе забременат им се 
прекинуваат договорите за работа“, 
рече Тренчевска, но, дали и како ќе 
се спроведува во пракса, останува 
да видиме. 

ДОГОВОРИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ДО ДВЕ ГОДИНИ, ЌЕ НЕМА ГОРНА 
ГРАНИЦА НА ГОДИШЕН ОДМОР 

Самиот период до трансформа-
ција на работниот однос, сепак, е 
далеку од инсистирањата на парт-
нерите во дијалогот за поголемо 
намалување на временската грани-
ца, односно истата да не биде по-
долга од една година. За разлика 
од нив, предлогот на работодава-
чите бил да нема промена, т.е. да 
остане периодот од пет години до 
трансформација на работниот од-
нос или да се намали на три, па пе-

риодот од две години е избран како 
компромис.   

Според предложеното законско 
решение, ќе нема горна граница на 
времетраењето на годишниот од-
мор. Тренчевска вели оти таа ќе се 
утврдува преку колективно догова-

рање меѓу работодавачите и 
Синдикатот. Министер-

ката нагласува дека се 
воведува и обврска 
за работодавачите 
да исплатат годи-
шен одмор, во слу-
чај на прекинување 
на договор за ра-

бота со вработено 
лице.

ЗАБЕЛЕШКИ НА ССНМ

Самостојниот синдикат на но-
винари и медиумски работници 
(ССНМ) изнесе низа забелешки за 
измени и дополнувања на Законот 
за работни односи, почнувајќи од 
членот 3 во кој се дефинира работ-
никот. Предлог на ССНМ е терми-
нот работник да биде дефиниран 

согласно проширената дефиниција 
предложена во делот за синдикати 
и синдикално здружување.

„Работник е секое физичко лице 
кое е дел од работен однос или 
има договор за вработување со ра-
ботодавач. Со воспоставување на 
работен однос, работникот   се об-
врзува да извршува одредена рабо-
та во корист на работодавач и под 
надзор на работодавачот, на место 
и во работно време утврдено од 
работодавачот. Работодавачот од 
друга страна, како дел од работни-
от однос, се обврзува редовно да 
му плаќа на работникот надомесот 
за извршената работа. Во случај на 
отсуство на договор за вработу-
вање, се претпоставува дека постои 
работен однос доколку е присутен 
барем еден од елементите на рабо-
тен однос, без разлика на видот на 
договорните уредувања меѓу стра-

ните“ се нотира во забелешката на 
ССНМ во овој дел.

Предлог на ССНМ е во точките 
18 и 19 да се променат дефиниции-
те, согласно поважните меѓународ-
но-правни и регионални инстру-
менти со кои се уредува прашањето 
на платата. Синдикатот притоа по-
сочува на Универзалната   деклара-
ција за правата на човекот од 1948 
година, Меѓународниот   пакт   за 
економски, социјални и културни 
права од 1966 година, Конвенција-
та на МОТ број 95 за заштита на 
платите од 1949 година, Конвен-
цијата на МОТ број 131 за најниска 
(минимална) плата од 1971 година, 
Препораката бр. 136 на МОТ за ут-
врдување на минимална плата, Ев-
ропската социјална повелба и дру-
ги. Согласно тие акти, потенцираат 
од ССНМ, зборот заработувачка се 
однесува на делот од платата што 
работникот ја носи дома и со кој 
обезбедува егзистенција за себе и 
за своето семејство. 

„Плата е вкупниот износ кој ра-
ботникот  го  остварува  сразмерно  

ССНМ, меѓу другото, предлага намалување на 
работната недела од 40 часа на 38,  годишниот одмор да 

биде во времетраење од најмалку 26 работни дена

Самостојниот 
синдикат на новинари и 
медиумски работници 

(ССНМ) изнесе низа 
забелешки за измени 

и дополнувања на Законот 
за работни 

односи
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на  извршената работа кај работо-
давачот   утврдена   со   закон,   ко-
лективен   договор   или   договор   
за вработување во кој се вклучени и 
даноците и придонесите утврдени 
согласно закон (бруто плата)“, посо-
чуваат од ССНМ кои истовремено 
предлагаат бришење на дефини-
цијата за нето плата или истата да 
се усогласи со термините заработу-
вачка и најниска плата утврдени во 
меѓународните конвенции и акти. 

ДОГОВОРИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
ДО НАЈМНОГУ ШЕСТ МЕСЕЦИ

Синдикатот на новинари и ме-
диумски работници предлага дого-
вори за вработување на определе-
но време да биде склучувани само 
по исклучок, за однапред утврдени 
случаи, на краток временски пери-
од, но и ограничување на бројот на 
работници кои ќе може да ги врабо-
ти работодавачот со овој договор за 
да се избегне злоупотреба во прак-
са. Од тука и предлог на ССНМ за 
дополнување на ставот три во чле-
нот 21 со зборовите „најмногу до 
шест месеци“ при зголемен обем 
на работа.

ССНМ со предлог за проме-
ни и дополнувања и на членот 72 
кој се однесува на информирање 
и консултирање при колективни 
отпуштања од деловни причини. 
Предлог е промена на алинеите 1, 

2 и 3 од став 1 со што би се обез-
бедила можност за вклучување на 
синдикатот при помал број на от-
пуштања. 

„За колективно отпуштање 
од деловни причини се смета от-
пуштањето на поголем број на ра-
ботници, во случај кога за период 
од 30 дена се отпуштаат - 1) најмал-
ку пет работници кај работодавач 

кој вообичаено вработува повеќе од 
20, а помалку од 100 работници; 2) 
најмалку 5% од бројот на работни-
ци кај работодавач кој вообичаено 
вработува повеќе од 100, а помалку 
од 300 работници и 3) најмалку 15 
работници кај работодавач кој во-
обичаено вработува 300 или по-
веќе работници“, е забелешката на 
ССНМ (болдирана) за дополнување 
на членот 72.

Од ССНМ предлагаат измени 
во делот на постапка за утврдување 
на одговорност на работник и член 
79а да гласи: 

1) Во постапка за откажување 
на договорот за вработување по-

ради кршење на работниот ред и 
дисциплина или работните обврски 
(причина за вина), работодавачот е 
должен да спроведе дисциплинска 
постапка во која ќе му дозволи на 
работникот да ги изнесе своите на-
води и докази, и ќе ги преземе сите 
мерки за правилно утврдување на 
фактичката состојба. 

2) Дисциплинската постапка 
задолжително се уредува со ко-
лективен договор или акт на рабо-
тодавецот, одобрен од синдикатот 
или претставник на вработените и 
истата не може да трае повеќе до 
30 дена.

Членот 80, предлага ССНМ, да 

„Гласен текстилец“ 
изнесува пет забелешки 

за предлог Законот за 
работни односи, меѓу кои 

барање мајчинството или 
татковството да биде 

исплатено 100 отсто и да 
нема К15 по 100 денари
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гласи - Работодавачот е должен да 
го почитува мислењето на дисци-
плинската комисија, се додека не 
настанат нови околности кои пов-
торно треба да бидат разгледани 
од дисциплинската комисија во 
иста процедура.

РАБОТНАТА НЕДЕЛА ДА БИДЕ 
38 ЧАСА, ГОДИШЕН ОДМОР 
ОД НАЈМАЛКУ 26 ДЕНА  

Синдикатот сугерира и дода-
вање на додатоци на плата за сос-
тојба на приправност и остварен по-
вик од приправност во членот 102 
кој се однесува на работна плата, 
работна успешност и додатоци. Во 

став 4 од членот 111, ССНМ пред-
лага по зборовите „за вршење на 
одредени работи“ да се додадат и 
зборовите „и надомест за остварен 
повик“.

Во членот 112, во делот на пол-
но работно време, ССНМ смета оти 
се потребни промени од 40-часов-
на во 38 часовна работна недела, 
додека во членот 133, Синдикатот 
смета дека работникот треба да 
има годишен одмор од најмалку 26 
работни дена.     

 „ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ“: МАЈЧИНСТВО 
ИЛИ ТАТКОВСТВО ДА БИДЕ 
ИСПЛАТЕНО 100 ОТСТО, 
ДА НЕМА К15 ПО 100 ДЕНАРИ

Од здружението „Гласен Тексти-
лец“ неодамна доставија пет забе-
лешки   меѓу кои отсуство од работ-
ното место по однос на мајчинство 
или татковство мора да биде 100 
посто исплатено, со цел младите 
да се задржат во земјава и да се мо-
тивираат да формираат семејство, 
како и да се избегне можна мани-
пулација од работодавците. Се бара 
и во новото законско решение да 
не се дозволува исплата на регрес 
за годишен одмор или познат како 
К15 и по 100 денари, бидејќи досе-
га тоа им беше овозможено на ра-

ботодавците под превезот на еко-
номски тешкотии во работењето.

Клучно во Законот за работни 
односи е да не се дозволуваат и 
застарувања на парични побару-
вања од работен однос пред судо-
вите, бидејќи како што вели Крис-
тина Ампева од „Гласен Текстилец“, 
во тој случај губат и работниците и 
државата, ако не им се исплатат и 
платите и продонесите. 

Во тек се јавни расправи за но-
виот Закон во кои учествуваат асо-
цијациите, коморите, невладините 
и синдикатите се дел од овие рас-
правави, кои деновиве  се одржаа во 
Струмица, Штип и Битола.

Сите забелешки по однос на 
предлог верзијата на законот, како 
што најавија надлежните институ-
ции, ќе се прибираат до средината 
на февруари оваа година, а потоа, 
согласно најавите, ќе организираат 
јавни дебати. 

ЗАКОНОТ СЕ МЕНУВАШЕ И ВО 
МАНДАТОТ НА ШАХПАСКА 
- РАБОТНИЦИТЕ ЈА ДОБИЈА  
НЕДЕЛА КАКО НЕРАБОТЕН ДЕН 

Законот за работни односи 
беше предмет на измени и дополну-
вања и во 2021 година, во мандатот 
на нејзината претходничка, Јагода 
Шахпаска. Меѓу нив, најзначајно за 
работниците беше правото на од-
мор во недела или недела како не-
работен ден кое, според тогашните 
анализи на Министерството за труд 
и социјална политика требаше да го 
ползуваат 92 отсто од вработените 
во Македонија. 

Тоа не се однесуваше на деј-
ностите во кои работниот процес 
не може да биде прекинат. Затоа 
беше интервенирано и во Законот 
за трговија кој предвидува двојна 
дневница и слободен ден, бидејќи 
не станува збор за дејност која не 
може да се прекине.  

„Тие работници за работа во не-
дела ќе добиваат дневница повисо-
ка за најмалку 50 отсто од редов-
ната дневница. Дополнително, ќе 
добијат и слободен ден што ќе го 
користат во наредните седум дена“, 
рече министерката Шахпаска, отка-
ко законот беше усвоен во Собра-
нието со 62 гласа „за“, а измената 
сташи во сила од 1 јануари во 2022 
година.

Да не се дозволуваат застарувања 
на парични побарувања од работен 
однос пред судовите, бидејќи во тој 
случај губат и работниците и држа-
вата. - Кристина Ампева од „Гласен 
Текстилец“, 
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за да опстанат

Според Маријам 
Гогосашвили, извршна 

директорка на Грузиската 
повелба за новинарска 

етика, земјата не успеа 
да изгради стабилна 
инфраструктура за 

медиумски бизнис
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Грузија се соочи со длабока поли-
тичка поларизација во своите 30 
години на независност. Самиот 

медиумски пејзаж ги одразува тие по-
делби, што резултираат со општест-
вена тензија. Во меѓувреме, драматич-
но се намали слободата на печатот со 
затворање на медиуми во земјата. И 
покрај тие предизвици на национално 
ниво, сепак, има простор за надеж на 
локално ниво, бидејќи локалните ре-
дакции продолжуваат да опстојуваат 
и напредуваат преку иновации и гра-
дење односи со нивните заедници.

Вкупниот пад на слободата на пе-
чатот во Грузија стана акутно видлив 
во јули 2021 година, кога над 50 меди-
умски работници беа мета на насил-
ство од големи размери за време на 
протестите против Гордоста во глав-

ниот град на Грузија, Тбилиси. Снима-
телот Александар Лашкарава почина 
по еден месец од повредите што ги 
здоби додека ги извршуваше свои-
те професионални обврски за време 
на демонстрациите. Затворањето на 
директорот на популарниот ТВ канал 
„Мтавари Арки“, Ника Гварамиа, во мај 
2022 година, беше нов знак за такви-
от пад. Гварамиа беше осуден на три 
и пол години затвор за корупција во, 
според многумина, политички моти-
виран судски процес.

Медиумската средина во Грузија 
се смета за плуралистичка, но е пола-
ризирана и партиска. Поларизацијата 
на медиумите е евидентна во ТВ прос-
торот, доминантен извор за вести и 
настани, кој допира до над 50 процен-
ти од јавноста. Во меѓувреме, меди-
умскиот пазар во Грузија се соочува со 
финансиски проблеми, загрозувајќи 
ја достапноста до независни и квали-
тетни информации. Според Маријам 
Гогосашвили, извршна директорка 
на Грузиската повелба за новинарска 
етика, земјата не успеа да изгради 
стабилна инфраструктура за меди-
умски бизнис. Како водечки предиз-
вици за независното новинарство во 
Грузија, таа ги посочува финансиската 
моќ на владата врз медиумите, начи-
нот на кој државните агенции се ме-

шаат во известувањето, незрелиот 
пазар за рекламирање и порастот на 
политички мотивирани прогони про-
тив независните новинари.

Јавната дебата за медиумите во 
Грузија често се фокусира на улогата 
на радиодифузните медиуми. Сепак, 
поважната приказна за демократија-
та во Грузија се случува на локално 
ниво, каде обемот на вести расте, до-
дека медиумите кои се фокусирани на 
локалната заедница исчезнуваат. Од 
тука, главен предизвик за редакциите 
е да привлечат читатели на локално 
ниво, кои ќе ја плаќаат нивната содр-
жина. Поради зголемените трошоци 
за печатење и пречките за трансфор-
мација кон дигиталното, многу локал-
ни весници се затвораат, што прет-
ставува закана од оставање на празен 

простор за локалните вести.
Многу локални издавачи из-

двојуваат значителен дел од нивни-
те човечки и финансиски ресурси за 
покривање на националните вести, 
намалувајќи го квантитетот и квали-
тетот на покривање на локални теми. 
Во истовреме, независните редакции 
кои квалитетно ги покриваат темите 
од интерес на локалната заедница, 
честопати во голема мера се потпи-
раат на донации, што може да прет-
ставува предизвик за долгорочната 
одржливост на таквите редакции. 
Сепак, надеж има, бидејќи некои ло-
кални редакции успешно се носат 
во потрагата по средства од нивната 
најблиска заедница.

ПУБЛИКАТА НА ПРВО МЕСТО 
- „БАТУМЕЛЕБИ“ 

Лансиран во 2001 година, „Ба-
тумелеби“ (Batumelebi.ge) беше зами-
слен како глас на локалната заедница 
во регионот Аџара, во југозападниот 
дел на земјата. „Батумелеби“ пре-
живеа три влади од независноста на 
Грузија, и покрај тоа што неговите но-
винари и уредници беа напаѓани, за-
грозувани, уценувани и приведувани 
од властите. Но, медиумот продолжу-
ва да иновира.

Иновираат 
за да опстанат

„ЖИВОТОТ“ 
НА ЛОКАЛНИТЕ 

МЕДИУМИ ВО 
ГРУЗИЈА ПОД 

ЗАКАНА  

Како водечки предизвици за независното новинарство во 
Грузија се посочуваат финансиската моќ на владата врз 

медиумите, начинот на кој државните агенции се мешаат 
во известувањето, незрелиот пазар за рекламирање и 
порастот на политички мотивирани прогони против 

медиумските работници
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Во 2009 година, „Батумелеби“ 
се прошири со лансирање на онлајн 
платформа на национлно ниво на-
речена „Нетгазети“. „Нетгазети“ е со 
седиште во Тбилиси и се фокусира 
на национални вести. Истовремено, 
Батумелеби, со седиште во Батуми, 
се држи до теми од локален инте-
рес, служејќи и на поцврста и лојал-
на заедница. Тимот останува поврзан 
со својата публика, известувајќи за 
проблемите и станувајќи дел од ре-
шението.

„Деноноќно информирање за 
вистината и одржување на близок 
контакт со заедницата е најдобриот 
начин за борба против дезинфор-
мациите. Тоа е камен-темелник на 
довербата на јавноста во вашето из-
вестување“, изјави извршната дирек-
торка и основачка на „Батумелеби, 
Мзија Амаглобели за ИПИ (Интертна-
циолен Прес Институт).

БАРАЊЕ ОДРЖЛИВОСТ

„Батумелеби“ е претежно фи-
нансиран од донатори. Бидејќи фи-
нансирањето од донаторите не е до-
волно за да се обезбеди финансиска 
одржливост на компанијата, тоа е 
дополнето со маркетинг. Сепак, пот-
пирањето на рекламите е предизвик, 
бидејќи многу бизниси во Грузија се 
под притисок на владата или тесно 
поврзани со одредени власти.

„Се трудиме да најдеме одржлив 
деловен модел додека бараме 
шанса за раст и развој. Се-
пак, секој ден треба да 
размислуваме за на-
чини да опстанеме 
и да постоиме до 
утре“, вели Ама-
глобели.

Најактуел -
но прашање за 
„Батумелеби“ е 
финансирањето. 
Компанијата пла-
нира да се насочи 
кон приходи на чита-
тел за да постигне пого-
лема одржливост. Планира 
да лансира модел за членство што 
ќе биде предводен од нови типови на 
содржини, како истражувачко нови-
нарство и мултимедијални приказни.

Редакциски, „Батумелеби“, исто 
така, планира да развива англиски и 
турски изданија и да понуди билте-
ни на англиски јазик за меѓународ-
ната деловна заедница. Друг план 

е поврзан со почеток на емитување 
на содржини на ЈутЈуб (YouTube), ну-
дејќи висококвалитетна јавна дебата 
и да биде домаќин на разговори меѓу 
владата и опозицијата. Амаглобели 
е уверена дека уредувачката неза-
висност и угледот на весникот кои 
се градени со години, ќе помогне за 
зближување на спротивставените по-
литички страни.

Сепак, главната цел на „Батиме-
леби“ е да ја зголеми публиката и да 
работи во интерес на повеќе читате-
ли со непристрасно, висококвалитет-
но новинарство за кое веруваат дека 
ќе има поголемо влијание.

ПОКРИВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ
ТЕМИ КАКО ПРЕДИЗВИК, 
НО ФОКУС И НА ЛОКАЛНИ ТЕМИ - 
„МТИС АМБЕБИ“

Лансиран во 2017 година, во екот 
на намалување на населението во 
грузиските планински области, „Мтис 
Амбеби“ (Mtis Ambebi или „Планин-
ски вести“) произведува длабински 
извештаи од планинските региони 
и се обидува да понуди решенија на 
локалното население за растечките 
предизвици.

„Повеќе од половина од терито-
ријата на Грузија се планини, но ниту 
еден од националните медиуми не 
известува за огромниот број на про-
блеми со кои се соочуваат луѓето 
кои живеат во планинските региони, 

вклучувајќи кршење на човеко-
вите права, нееднаквост и 

недостаток на инфра-
структура. Тоа беше 

празнина што ре-
шивме да ја попол-
ниме“, изјави ос-
новачот и главен 
уредник на „Мтис 
Амбеби“, Гела 
Мтивлишвили за 

ИПИ. 
Според него, но-

винарството кое нуди 
решенија е клучно за 

успехот на „Мтис Амбе-
би“. 

„Ние разговараме со луѓето и 
подготвуваме извештаи врз основа 
на она што ни го кажуваат. Но, тоа е 
само половина од работата што ја ра-
ботиме. Откако ќе слушнеме нивните 
приказни, седнуваме и размислуваме 
за решенијата“, вели Мтивлишвили. 

„Мтис Амбеби“ им помогна на 
локалните жители да спроведуваат 

петиции за законски измени и да ор-
ганизираат национални кампањи за 
собирање на средства за локалното 
население. На пример, „Мтис Амбе-
би“ почна акција за собирање на пот-
писи на национално ниво, за владата 
да обезбеди пристап до дијализа за 
луѓето кои живеат во планините ре-
гиони. Тоа, впрочем, беше една од 
причините поради кои голем број 
жители ги напуштија домовите или 
починаа. Како резултат на петицијата, 
која ја потпишаа над 10.000 граѓани, 
се изградија нови центри за дијализа 
во голем број на планински региони.

Друго итно прашање што го по-

Ф
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о:
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hПоради 

зголемените трошоци 
за печатење и пречките 
за трансформација кон 

дигиталното, многу локални 
весници се затвораат, што 

претставува закана од 
оставање на празен простор 

за локалните 
вести
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крена „Мтис Амбеби“ во своето извес-
тување беше немањето на соодветен 
пристап до интернет во планините и 
тешкотиите со кои се соочија децата 
во наставата преку интернет за време 
на пандемијата. Благодарение на за-
ложбите на тимот, тој проблем беше 
решен за многу деца во голем број на 
планински села. 

ИДНИ ПЛАНОВИ

Тимот има многу планови за ид-
нина во делот на уредувачката поли-
тика, но и за деловната страна. „Мтис 
Амбеби“ ќе го прошири своето мул-
тимедијално известување, поради по-

пуларноста на нивните пилот верзии 
на видео производите. Редакцијата 
размислува за долгорочна стратегија 
за подкаст, и покрај релативно малата 
публика која се адаптира на подкасти 
во Грузија. Друга идеја што ја разгле-
дуваат е инвестиција во дигитално 
емитување.

Овие идеи сè уште мируваат, по-
ради нестабилните текови на прихо-
дите и недостатокот на човечки ре-
сурси. 

„Треба да размислуваме за оп-
станок секој ден, но треба и да про-
должиме да одиме напред“, вели 
Мтивлишвили.

Според нивното последно ис-

тражување на публиката, 80 отсто 
од нивните читатели се подготвени 
финансиски да ја поддржат публи-
кацијата. Како одговор на ова, „Мтис 
Амбеби“ планира да воведе и опција 
за донација за читателите во наред-
ните месеци.

Оваа статија беше овозможена 
делумно со поддршка од Фондацијата 
Фридрих Науман (FNF).

https://ipi.media/under-threat-local-
newsrooms-innovate-to-survive-in-
georgia/

https://ipi.media/under-threat-local-newsrooms-innovate-to-survive-in-georgia/
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Алина Живановиќ e менаџер за 
дигитална стратегија, одговорна 
за социјални медиуми во Радио 

Слободна Европа (РСЕ)/Радио Слобо-
да (РС). Тоа е непрофитна организација 
која е финансирана од американската 
влада и емитува вести во 23 земји и 

на 27 јазици. Алина работи со ре-
дакциите на РСЕ/РС на дистрибу-
ција на содржини на социјалните 
медиуми во секоја земја каде што 
РСЕ е присутна, управувајќи со 
профили на различни платфор-
ми и воспоставувајќи и споде-
лувајќи најдобри практики за 
производство и дистрибуција.

„Се обидуваме да ја запоз-
наеме нашата публика таму 

каде што е. Во многу места, 
главно поради значајната држав-
на цензура, ова е Телеграм“, вели 

Алина. РСЕ/РС брои повеќе од 30 
Телеграм канали за споделување на 

вести во затворени медиумски просто-
ри, вклучувајќи ги Русија и Иран.

 Која е причината за лансирање 
на нов канал?

Живановиќ: Образложението на 
пазарите на РСЕ/РС е двократно - 
градење на наменски понуди за прет-
плата и собирање на придонеси од 

публиката. Нашиот стандарден процес 
на воведување на нови канали за-

почнува со дефинирање на наша-

та публика, нивните информативни по-
треби и план за најдобро исполнување 
на истите. Процесот на воведување на 
РСЕ/РС вклучува и преглед на конку-
ренцијата, за да се види што прават 
другите субјекти на пазарот. Овој про-
цес понекогаш јасно покажува дека Те-
леграм каналот не е одговор на нашите 
планови за објавување, но, понекогаш 
е совршен одговор. Нашето искуство 
покажува дека тоа е особено корисно 
кога се појавуваат значајни вести за ва-
жни ситуации, како војната на Русија во 
Украина, и со посветена публика, со за-
еднички потреби за информации до кои 
можеме директно да пристапиме.
 Во што се разликува Телеграм од 

другите платформи?
Живановиќ: Телеграм може да биде 

моќен поради неговата двојна природа 
- служи и како услуга за директна раз-
мена на пораки и како алатка за емиту-
вање; корисниците можат да комуници-
раат едни со други и да се претплатат 
на канали и големи приватни групи. 
Телеграм е многу едноставен за корис-
тење на објави. И пребарувачот и мо-
билната апликација имаат повеќе опции 
за уредување и директно објавување. 
Исто така, е лесно да се креираат и за-
кажуваат анкети и да се објавуваат ау-
дио или видео стримови. Тоа е одлична 
платформа за добивање на информации 
и повратни информации од публиката. 

ОБЈАСНУВА КАКО НЕЈЗИНАТА КУЌА ИМА 30 КАНАЛИ ЗА 
ИНТЕРАКЦИЈА СО КОРИСНИЦИТЕ ВО АВТОРИТАРНИ ДРЖАВИ

Алина 
Живановиќ
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МЕНАЏЕРКА ЗА 
ДИГИТАЛНИ 
СТРАТЕГИИ

   Како РСЕ/РС 
   ја заобиколува 
  цензурата за допир до 
публиката во Русија и во Иран
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та публика, нивните информативни по-
треби и план за најдобро исполнување 
на истите. Процесот на воведување на 
РСЕ/РС вклучува и преглед на конку-
ренцијата, за да се види што прават 
другите субјекти на пазарот. Овој про-
цес понекогаш јасно покажува дека Те-
леграм каналот не е одговор на нашите 
планови за објавување, но, понекогаш 
е совршен одговор. Нашето искуство 
покажува дека тоа е особено корисно 
кога се појавуваат значајни вести за ва-
жни ситуации, како војната на Русија во 
Украина, и со посветена публика, со за-
еднички потреби за информации до кои 
можеме директно да пристапиме.
 Во што се разликува Телеграм од 

другите платформи?
Живановиќ: Телеграм може да биде 

моќен поради неговата двојна природа 
- служи и како услуга за директна раз-
мена на пораки и како алатка за емиту-
вање; корисниците можат да комуници-
раат едни со други и да се претплатат 
на канали и големи приватни групи. 
Телеграм е многу едноставен за корис-
тење на објави. И пребарувачот и мо-
билната апликација имаат повеќе опции 
за уредување и директно објавување. 
Исто така, е лесно да се креираат и за-
кажуваат анкети и да се објавуваат ау-
дио или видео стримови. Тоа е одлична 
платформа за добивање на информации 
и повратни информации од публиката. 

РСЕ/РС често го користи за собирање 
на информации.

Телеграм може да биде и добар ин-
дикатор за замор од вестите. Без разли-
ка колку често објавуваме, не можеме 
да обезбедиме доволно содржини за 
време на големи вести. Но, кога ќе дојде 
до замор од вести или кога ситуацијата 
ќе се смири, луѓето ги исклучуваат или 
ги напуштаат каналите. Кога ќе се слу-
чи тоа, ние го прилагодуваме текот на 
работата и го усвојуваме пристапот „по-
малку е повеќе“.
 Како Телеграм се вклопува во 

стратегијата и целите на РСЕ/РС?
Живановиќ: Во РСЕ/РС ги разгледу-

ваме понудите за претплата на канали-
те на Телеграм, како што се билтените. 
Не се одлични за откривање, бидејќи 
немаме корист од алгоритамското заси-
лување. Растот на нашата публика во го-
лема мера е поттикнат од препораките 
на корисниците, што значи дека мора да 
понудиме содржина што луѓето сакаат 
да ја споделат.

Најважно е дека Телеграм е дебло-
киран во земји како Русија, каде што 
другите платформи и веб-страници на 
социјалните медиуми се строго цензу-
рирани. Додека користиме различни 
алатки за да ја заобиколиме цензурата 
на другите платформи, отворената дос-
тапност на Телеграм за корисниците го 
прави важна компонента за начинот на 

ОБЈАСНУВА КАКО НЕЈЗИНАТА КУЌА ИМА 30 КАНАЛИ ЗА 
ИНТЕРАКЦИЈА СО КОРИСНИЦИТЕ ВО АВТОРИТАРНИ ДРЖАВИ

Нашиот стандарден процес 
на воведување на нови канали 
започнува со дефинирање на 

нашата публика, нивните 
информативни потреби и 

план за најдобро исполнување 
на истите. Растот на нашата 

публика во голема мера е 
поттикнат од препораките 
на корисниците, што значи 

дека мора да понудиме 
содржина што луѓето 

сакаат да ја споделат, вели 
Живановиќ

   Како РСЕ/РС 
   ја заобиколува 
  цензурата за допир до 
публиката во Русија и во Иран

кој допираме до публиката, особено до 
новата, и да се спротивставиме на де-
зинформациите.

Додека РСЕ/РС работи во тешки 
медиумски услови, како и сите новин-
ски организации, ние имаме шанса да 
допреме до нашата публика само така 
што веднаш ќе бидеме интересни и ре-
левантни. Во спротивно, луѓето ќе се 
откажат од претплатата или ќе го ис-
клучат звукот. Кога нашето известување 
е најдобро, Телеграм ни овозможува 
одличен начин да изградиме заедница 
и да останеме поврзани со лојални ко-
рисници кои градат навики околу наша-
та понуда.
 Колку луѓе работат на Телеграм 

каналите на РСЕ/РС? - Што прават тие?
Живановиќ: Секој од 23-те серви-

си на РСЕ/РС има различен пристап на 
Телеграм, во зависност од улогата на 
платформата во локалниот контекст. 
Од двајца до 20 новинари во секој сер-
вис придонесуваат за објавување, уре-
дување и реобјавување, закажување на 
објави и собирање на информации од 
заедницата. Во некои тимови, имаме 
поединечни колеги кои го водат кана-
лот, во други, тоа е задача што ја дели 
тимот.

Дали произведувате содржина спе-
цијално за каналите на Телеграм?

Живановиќ: Содржината ја прилаго-
дуваме за Телеграм, но обично не креи-
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раме содржина посебно. Исклу-
чоци, сепак, постојат. За време 
на руските напади со дронови 
во Украина, Тетиана Савчук, виш 
уредник на социјални медиуми 
во украинскиот сервис, сподели 
како сервисот креира графика за 
својот Телеграм канал, со упат-
ства за идентификација на напад 
и зачувување на безбедноста. 
Идејата беше следбениците да 
можат да ја преземат сликата и 
повторно да ја споделат на дру-
ги канали за размена на пораки 
со семејството и пријателите 
или да ја објават како „сторис“ 
(stories) на социјалните мрежи.

РСЕ/РС, исто така, експери-
ментира со формати за брифинг 
кои не бараат клик на линкови за 
да добиете повеќе информации. 
На локации како Иран, ние „за-
качуваме“ видео или аудио дато-
теки кои може да бидат од ко-
рист кога луѓето се изложени на 
прекин на интернет. Во регионот 
на Донбас, нашиот регионален 
проект „Донбас.Рили“ (Donbas.
Realii) објавуваше дневни субли-
мати на воената ситуација во 
серијата наречена „Битката за 

Донбас“.
Во руската служба Ра-
дио Свобода, имаме 

наменски подкаст 

канал за аудио датотеки, што ја 
одразува силата на Радио Свобо-
да во тој формат. Нудиме кратки 
резимеа на подкасти, како и ци-
тати и целосни аудио датотеки. 
Исто така се обидуваме да ги 
разбереме навиките на однесу-
вање на нашата публика и 
преференциите за фор-
мат, поради што спро-
ведуваме прашални-
ци и анкети.

Експеримен-
тиравме со аудио 
и видео стри-
мови во живо, 
но ниту еден 
не успеа. Во 
земјите каде 
што РСЕ/РС 
е блокирана, 
к о р и с т и м е 
т.н. „линкови 
во огледало“ 
за да се оси-
гураме дека 
луѓето можат 
да пристапат 
до врските и 
покрај влади-
ните забрани на 
нашите сајтови.
 Кои се ваши-

те најпопуларни кана-
ли и кој е нивниот домет?

Живановиќ: Најпопуларниот 
канал на РСЕ/РЛ на Теле-

грам е „Карент Тајм“ (Current 
Time), дигитална и ТВ мрежа на 
руски јазик која е во функција 
24/7 ширум светот. Има над 
220.000 претплатници и секоја 
објава достигнува, во просек, 
до над 44.000 профили.

Следен е каналот на руски-
от сервис Радио Свобода со 
116.000 претплатници и канал 

Фото: Unsplash
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грам е „Карент Тајм“ (Current 
Time), дигитална и ТВ мрежа на 
руски јазик која е во функција 
24/7 ширум светот. Има над 
220.000 претплатници и секоја 
објава достигнува, во просек, 
до над 44.000 профили.

Следен е каналот на руски-
от сервис Радио Свобода со 
116.000 претплатници и канал 

на сервисот на персиски јазик 
Радио Фарда со, речиси, 113.000 
претплатници.
 Колку сообраќај кон вашата 

веб-страница доаѓа од Телеграм?
Живановиќ: Само 1 отсто од 

сообраќајот на веб-страницата 
на РСЕ/РС доаѓа од Телеграм, но 
ова не е тоа за што ја користиме 
платформата на нашите пазари. 
Често објавуваме на Телеграм без 
никакви врски кон веб-страница-
та. Заинтересирани сме да изгра-
диме заедница на платформата.

 Кои метрики ги користи-
те за анализа на ефектите на 
содржините и зошто?

Живановиќ: Го про-
веруваме вкупниот број на 
претплатници на канали-

те на РСЕ/РС месечно. Секојднев-
но ги следиме реакциите, ангаж-
манот, прегледите на видеата и 
аудио репродукцијата. ТГСтат 
(TGStat) е одличен ресурс за на-
предна аналитика.
 Што би сакале да промени-

те на Телеграм?
Живановиќ: Две работи - по-

добрување на безбедноста и по-
добра метрика заснована на плат-
формата.

https://reutersinstitute.
politics.ox.ac.uk/news/
how-rferl-avoids-
censorship-reaching-
audiences-telegram-
russia-and-iran

Секој од 23-те сервиси 
на РСЕ/РС има различен 
пристап на Телеграм, во 
зависност од улогата на 

платформата во локални-
от контекст. Од двајца до 
20 новинари во секој сервис 

придонесуваат за објавување, 
уредување и реобјавување, 

закажување на објави и соби-
рање на информации од 

заедницата

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/how-rferl-avoids-censorship-reaching-audiences-telegram-russia-and-iran
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Од бавно и 
досадно место, 
до популарна 
алтернатива

Пред една година, кога сакав 
сериозно да разговарам со 
некои новинари дека Линк-

дИн (LinkedIn) е одлична мрежа за 
новинарство, најчесто ми се смееја. 
Платформата важеше за премногу 
убаво место, со малку скандали, со 
релативно бавно темпо за иновации 
на производи и, речиси, досадно 
место за новинарите.

Прескокнете 12 месеци напред 
и ЛинкдИн е сериозен кандидат за 
преземање на позицијата на Твитер 
во животот на многу новинари на 
глобално ниво.

Во „Извештајот за новинарство, 
медиуми и технологија за трендо-
ви и предвидувања“ на Институтот 
Ројтерс за 2023 година, ЛинкдИн се 
покажа како најпопуларна алтерна-
тива според медиумските лидери 
од 53 земји, далеку пред која било 
друга мрежа како можна опција.

И не само на Твитер. Некои ис-
тражувања сугерираат на корисни-
ците кои минуваат доволно време 
на ЛинкдИн, да го сметаат и како 
замена на Фејсбук. И покрај негови-
от бавен развој на производи, сега 
се смета и за прилично остварлива 

платформа за брзорастечки билтен.
Што се случи? - Како ЛинкдИн 

се претвори во извонредна алтер-
натива, па многумина тврдат дека 
социјалното вмрежување стана по-
корисно искуство.
 Патот на ЛинкдИн 
до големите лиги
ЛинкдИн тврди дека има 875 

милиони „членови“, но не објавува 
увид во податоците за активните 
месечни корисници (MAU) за кои 
можеме со разумна сигурност да 
кажеме дека се помалку од 875 ми-
лиони.
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Во „Извештајот за 
новинарство, медиуми и 
технологија за трендови 

и предвидувања“ на 
Институтот Ројтерс 

за 2023 година, 
ЛинкдИн се покажа како 

одлична опција според 
медиумските лидери од 

53 земји, далеку пред која 
било друга мрежа како 

можна опција

КАКО ЛИНКДИН СТАНА НАЈДОБРА ОПЦИЈА ЗА НОВИНАРИТЕ ПО ВЛЕЗОТ НА МАСК ВО ТВИТЕР

15

БИ
Л
ТЕН

Забелешка: Повеќето редакции 
во денешно време го користат тер-
минот „член“ за да укажат на актив-
но вклучување, било со финансиска 
поддршка или со други средства. 
Овде терминот се користи многу 
послободно за да означи секој што 
регистрирал налог и можеби го за-
боравил пред многу години и нико-
гаш повеќе не го допрел.

Според истражувањето на „Ста-
тиста“ (Statista), речиси 50 отсто од 
нивните корисници на апликации во 
САД го користеле ЛинкдИн најмал-
ку еднаш месечно, а некои пресме-

тале дека до крајот на 2022 година 
платформата имала 310 милиони 
активни месечни корисници.

Колку за споредба, дневното ак-
тивно користење на Твитер во вто-
риот квартал во 2022 година беше 
237,8 милиони, а во декември објави 
дека има преку 368 милиони активни 
месечни корисници ширум светот.

ЛинкдИн започна порано (2003 
година) од Twitter (2006 година) и, 
веројатно поради ознаката како 
„професионална мрежа“, секогаш за-
остануваше малку во однос на рас-
тот и иновациите на платформата.

Во декември во 2016 година, 
„Мајкрософт“ го заврши купувањето 
на ЛинкдИн, што тогашниот анали-
тичар Бен Томпсон од „Стратечери“ 
(Stratechery) го нарече неочекувано 
и објасни дека компанијата, преку 
ЛинкдИн, може да воспостави ди-
ректна врска со своите крајни ко-
рисници.

https://thefix.media/2023/1/20/
how-linkedin-became-the-next-best-
option-for-journalists-and-media-
leaders-after-musk-took-over-twitter  

КАКО ЛИНКДИН СТАНА НАЈДОБРА ОПЦИЈА ЗА НОВИНАРИТЕ ПО ВЛЕЗОТ НА МАСК ВО ТВИТЕР

https://thefix.media/2023/1/20/how-linkedin-became-the-next-best-option-for-journalists-and-media-leaders-after-musk-took-over-twitter
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Ова ќе биде година на зголе-
мена загриженост за одрж-
ливоста на некои медиуми, 

во услови на неконтролирана ин-
флација и длабок притисок врз тро-
шоците на домаќинствата. Руската 
инвазија на Украина, сè подеструк-
тивното влијание на глобалното за-
топлување, заедно со последиците 
од пандемијата на ковид-19, созда-
доа страв и неизвесност кај многу 
обични луѓе. Во вакви услови, но-
винарството често напредуваше, 
но депресивната и немилосрдна 
природа на дневните вести и ната-
му одбива многу луѓе. Дали оваа 
би можела да биде година кога из-
давачите ќе ја преиспитаат својата 
понуда да се справат со двојните 
предизвици на избегнување на ве-
сти и прекинување на врските - да 
понудат повеќе надеж, инспирација 
и корисност?

Големите технолошки платфор-
ми, исто така, ќе бидат под прити-
сок оваа година, не само поради 
економската криза. Социјалните 
мрежи од првата генерација, како 
Фејсбук и Твитер, се борат да ја за-
држат публиката, додека на пово-
зрасните им здосади, а помладите 
корисници мигрираат на нови мре-
жи како ТикТок. Среде вакви преви-
рања, постои надеж дека наредниот 
сет на апликации ќе биде со пого-
лем акцент на врските и содржини-
те кои се добри за општеството, на-
место на оние што предизвикуваат 
гнев и бес. Со огромна публика која 
е подготвена за „фаќање“, можеме 
да очекуваме (или да се надеваме) 
дека ќе видиме семе на нешто по-
добро во 2023 година, со појава на 
мноштво нови мрежи и модели.

Во меѓувреме, наредниот бран 
на технички иновации е веќе тука - и 
не говориме за метаверзум. Исклу-

чителниот напредок во областа на 
вештачката интелигенција во 2022 
година откри непосредни можнос-
ти и предизвици за новинарството. 
Вештачката интелигенција нуди 
можност за издавачите, конечно, 
да испорачаат повеќе лични инфор-
мации и формати, за да помогнат 
во решавање со фрагментацијата 
на канали и преоптоварувањето со 
информации. Но, овие нови техно-
логии, исто така, ќе донесат и егз-
истенцијални и етички прашања - 
заедно со подлабоки фалсификати, 
длабока порнографија и други син-
тетички медиуми. 

Во тој контекст, новинските 
организации кои сè уште целосно 
не го прифатиле дигиталното, ќе 
бидат во сериозно неповолна по-
зиција. Наредните неколку години 
нема да бидат дефинирани со брзи-
ната на прифаќаме на дигиталното, 
туку со начинот на кој ја трансфор-
мираме нашата дигитална содржи-
на за да ги исполниме очекувањата 
на публиките кои брзо се менуваат.
 Како лидерите на медиуми-

те гледаат на годината што е пред 
нас?

- Издавачите се многу помалку 
сигурни во нивните деловни изгле-
ди отколку минатата година. По-
малку од половина (44 отсто) од 
нашите примероци на уредници, на 
извршни директори и на дигитални 
лидери велат дека се сигурни во го-
дината што претстои, а околу една 
петтина (19 отсто) изразуваат ниска 
доверба. Најголемата загриженост 
се однесува на растечките трошо-
ци, на помалиот интерес на огласу-
вачите и ублажувањето на претпла-
тите. Дури и оние кои се оптимисти, 
очекуваат отпуштања и други мер-
ки за намалување на трошоците во 
следната година.
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Новинарство, медиуми, 
технолошки трендови и 
предвидувања за 2023 година

Големите технолошки 
платформи ќе бидат под 

притисок во оваа година, не 
само поради економската 

криза. Социјалните мрежи 
од првата генерација, како 
Фејсбук и Твитер, се борат 
да ја задржат публиката, 

додека на повозрасните 
им здосади, а помладите 
корисници мигрираат на 
нови мрежи како ТикТок

Фото: Unsplash
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- Истовремено, се воочуваат до-
кази дека повеќето издавачи (72 от-
сто) се загрижени поради сè поголе-
мото избегнување на вести, особено 
важните, но често депресивни теми, 
како Украина и климатските проме-
ни, а само 12 отсто не се загрижени. 
Издавачите велат дека планираат да 
се спротивстават на ова со содржина 
за објаснување (94 отсто), со форма-
ти за прашања и одговори (87 отсто) 
и инспиративни приказни (66 отсто) 
кои оваа годин се сметаат за важни 
или многу важни. Производството на 
попозитивни вести (48 отсто) беше 
помалку популарна реакција.

- Повеќе издавачи инвестираат 
во претплата и членство во 2023 го-
дина, а мнозинство од анкетираните 
(80 отсто) велат дека тоа ќе биде еден 
од нивните најважни приоритети за 
приходи, пред мултимедијалното и 
изворно рекламирање. И покрај на-
малувањето на потрошувачките тро-
шоци, повеќе од половина (68 отсто) 
и натаму очекуваат одреден раст на 
приходите од претплата и други пла-
тени содржини оваа година.

- Издавачите велат дека три или 
четири различни текови на приходи, 
во просек, ќе бидат важни или многу 
важни оваа година. Третина (33 от-
сто очекуваат да добијат значителен 
приход од технолошките платформи 
за лиценцирање на содржини (или 
иновации), што е значително повеќе 
во однос на минатата година. Тоа ги 
одразува плодовите од повеќегодиш-
ните договори за кои на некои пазари 
се преговара со бројни големи издава-
чи, често во контекстот на политиките 
што ги застапуваат тие издавачи што 
ги воведуваат или разгледуваат вла-
дите.

- Со оглед дека оваа година се 
планираат повеќе закони за ограни-
чување на „штетната“ содржина на 
социјалните медиуми, многу испи-
таници (54 отсто) се загрижени дека 
тие нови правила би можеле да им 
отежнат на новинарите и новинските 
организации да објавуваат стории кои 
не им се допаѓаат на владите. Околу 
една третина (30 отсто) се помалку 
загрижени, а 14 отсто воопшто не се 
загрижени.

- Издавачите велат дека оваа го-
дина ќе посветат помалку внимание 
на Фејсбук (-30 нето резултат) и на 
Твитер (-28) и наместо тоа ќе вложат 
многу повеќе труд на ТикТок (+63), 
на Инстаграм (+50) и на ЈутЈуб (+ 
47), сите мрежи кои се популарни кај 
помладата генерација. Зголемениот 

интерес за ТикТок (+19 п.п. во спо-
редба со минатата година) ја одразува 
желбата за ангажирање со помлади 
од 25 години и да експериментираат 
со вертикално видео раскажување, и 
покрај загриженоста за монетизација-
та, за безбедноста на податоците и за 
пошироките импликации на кинеска-
та сопственост.

- Потенцијалната имплозија на 
Твитер под водство на Илон Маск ги 
фокусира умовите на неговата вред-
ност за новинарите. Половина од 
испитаниците во нашето истражу-
вање (51 отсто) велат дека потен-

цијалното губење или слабеење на 
Твитер би било лошо за новинарство-
то, но 17 отсто имаат попозитивен 
став, што сугерира дека тоа би мо-
жело да го намали потпирањето на 
ставовите на нерепрезентативната, 
но гласна елита. Како најпопуларна 
алтернатива се појави ЛинкдИн (42 
отсто), по што следат Мастодон (10 
отсто) и Фејсбук (7 отсто). 

- Како што влијанието на климат-
ските промени станува сè поочиглед-
но, индустријата за вести повторно 
размислува како ја покрива таа сло-
жена и повеќекратна приказна. Око-
лу половина (49 отсто) велат дека 
формирале специјализиран тим за 
климата, со цел да се зајакне покрие-
носта на темата, додека третина вра-
ботиле повеќе луѓе (31 отсто). Нешто 
помалку од половина (44 отсто) велат 
дека ги интегрираат димензиите на 
дебатата за климата во други мате-
ријали (на пример, бизнис и спорт), а 
три од десет (30 отсто) имаат развиле 

Исклучителниот напредок 
во областа на вештачката 

интелигенција во 2022 
година откри непосредни 

можности и предизвици за 
новинарството. Но, овие нови 

технологии, исто така, ќе 
донесат и егзистенцијални 
и етички прашања - заедно 

со подлабоки фалсификати, 
длабока порнографија и други 

синтетички медиуми
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стратегија за климатски промени за 
нивната компанија.

- Што се однесува до иновациите, 
издавачите велат дека ќе вложат по-
веќе ресурси во подкасти и дигитал-
но аудио (72 отсто), како и билтени 
за електронска пошта (69 отсто), два 
канали кои се покажаа ефикасни во 
зголемување на лојалноста кон но-
винските брендови. Планираните ин-
вестиции во дигитални видео форма-
ти (67 отсто), исто така, се зголемени 
во однос на минатата година, можеби 
поттикнати од експлозивниот раст 
на ТикТок. Спротивно на тоа, само 4 

отсто велат дека ќе инвестираат во 
метаверзум, што одразува зголемен 
скептицизам во поглед на неговиот 
потенцијал за новинарство.

- Медиумските компании тивко ја 
интегрираат вештачката интелиген-
ција во нивните производи, како начин 
за давање на поперсонализирани ис-
куства. Речиси три од десет (28 отсто) 
велат дека ова сега е редовен дел од 
нивните активности, а дополнителни 
39 отсто рекле дека спроведувале 
експерименти во оваа област. Новите 
апликации како ChatGPT и DALL-E 2, 
исто така, ги илустрираат можности-

те за ефикасност на производството и 
создавање на нови типови на полуав-
томатизирани содржини.
 Други можни развојни 
можности во 2023 година?
- Повеќе весници ќе запрат со се-

којдневно печатено производство во 
оваа година, поради растот на трошо-
ците за печатење и слабеење на дист-
рибутивните мрежи. Исто така, може 
да видиме нов број на угледни насло-
ви кои се префрлаат на модел само на 
интернет. 

- Телевизиите ќе предводат во от-
пуштањата на новинари, бидејќи пуб-
ликата е погодена со замор од вести и 
конкуренцијата од стримери. Повеќе 
ТВ емитери ќе зборуваат отворено 
за времето кога линеарните преноси 
би можеле да бидат исклучени. Де-
лумното префрлување на Нетфликс 
на модел базиран на реклами, допол-
нително го зголемува притисокот врз 
приходите од рекламирање.

- Во ланскиот извештај предви-

довме експлозија на креативност во 
кратките видео стории на социјални-
те мрежи, засновани на млади. Оваа 
година ќе видиме повеќе издавачи 
кои ги прифаќаат тие техники, додека 
видеата стануваат сè подолги во пот-
рагата по одржливи приходи.

- Оваа година очекувајте да види-
те корекција во економијата на кре-
атори. Додека многу индивидуални 
новинарски бизниси, што се започ-
нати на Substack и други платформи, 
продолжуваат да напредуваат, при-
тисокот врз самите да испорачате 
постојани рокови е немилосрден, а на 
„фондовите за креатори“ и слични па-
рични стимулации што ги нудат некои 
платформи не можете да се потпре-
те. Колективноста и микрокомпании-
те би можеле да бидат нов тренд за 
2023 година.

- Речиси е невозможно да се пред-
види наредниот потег на Илон Маск 
на Твитер, но веројатно ќе постои ог-

ромен јаз помеѓу реториката и испора-
ката, како што сложеноста во водење-
то на креативна и отворена глобална 
заедница ќе станува сè појасна. Маск, 
веројатно порано отколку подоцна, 
ќе се повлече од функцијата извршен 
директор и не може да се исклучи на-
тамошната промена на сопственоста.

- Во меѓувреме, паметните очила 
и ВР слушалките, блоковите на мета-
верзумот, ќе продолжат да привлеку-
ваат внимание, особено кога од Епл 
(Apple) се очекува да се приклучи на 
забавата со своите први слушалки. 
Давањето „нога“ на метаверзумот на 
Фејсбук бараше осум години и ми-
лијарди долари вложувања. Прет-
ставувањето на тие корисни аватари 
оваа година нема да ги придобие ин-
терните или екстерните критичари, 
ниту пак, ќе го направи концептот по-
релевантен за новинарството.

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.
uk/journalism-media-and-technology-
trends-and-predictions-2023

Телевизиите ќе 
предводат во 

отпуштањата на 
новинари, бидејќи 

публиката е погодена 
со замор од вести и 
конкуренцијата од 

стримери

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2023
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нарите сметаат дека нивна-
та професионална и работна 

позиција се влошила, покажува 
новото истражување на Сојузот на 
новинарски синдикати во Шпанија 
(FeSP). Таков став делат 52 отсто од 
испитаниците во анкетата, 45 отсто 
укажуваат на поголем обем на об-
врски за исти приходи, додека 39 
отсто од хонорарците истакнуваат 
оти добиваат помалку задачи.

ФеСП го започна истражување-

то во периодот октомври-ноември 
во 2022 година, со цел да го открие 
влијанието на пандемијата врз про-
фесионалната состојба на жените- 
новинарки и хонорарци на нацио-
нално ниво. Но, истовремено, и да 
идентификува можна потреба за 
обука, главно во врска со дигитал-
ните алатки кои би можеле да по-
могнат за зголемување на нивната 
работливост и прилагодување кон 
новата дигитална средина и новите 
форми на работа на далечина.

Новинарките со 
влошени услови 
за работа во периодот 
по пандемијата

ИСТРАЖУВАЊЕ 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
РАБОТА 
ВО МЕДИУМИТЕ 
ВО ШПАНИЈА

Сексистички навреди 
за време на работата 

добиле 48,5% од 
испитаничките, 

35% рекле дека биле 
малтретирани на 
работното место 

затоа што биле 
жени, а 26,5% рекле 
дека биле сексуално 

вознемирувани
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Новинарките со 
влошени услови 
за работа во периодот 
по пандемијата

 Заклучоци на истражувањето

- 52,3% од професионалците, 
кои учествувале во анкетата, сме-
таат дека нивната работа и профе-
сионална состојба се влошиле по 
пандемијата

- 45,3% истакнале дека има-
ат поголем обем на работа за иста 
плата како пред пандемијата

- 39,6% од хонорарците велат 
дека имаат помалку работа

- 33% имаат пониска плата

- 28,3% имаат проблеми со мен-
талното здравје

- 25,5% имаат повеќе потешко-
тии за балансирање на работата со 
семејството или приватниот живот

- 17% посочиле четири други 
причини: губење на работа, по-
тешкотии во приспособувањето 
на работа од далечина и/или нови 
технологии; физички и здравствени 
проблеми и тешкотии поврзани со 
недостаток на сигурност во работа-
та.

Најголем дел од анкетираните 
биле жени (72,6%), а 87,8% од вкуп-
ниот број на учесници во истражу-
вањето се професионалци во нови-
нарството. Хонорарци биле 36% од 
испитаниците од кои најголем дел 
(25%) работеле за различни меди-
уми, како и оние кои работат за ди-
гитални медиуми (24,3%). Во оддел 
за комуникации во приватна ком-
панија се изјасниле дека работат 
16,2% , во агенција за комуникации 
- 15,6%, додека 13,9% одговориле 
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дека работат во дневни печатени 
медиуми.

Друг важен факт е дека 41,4% 
се професионалци кои се поврза-
ни со синдикат, а 53,3% учествува-
ат или се членови на други профе-
сионални организации.

Онлајн насилство: растечка 
закана за новинарките

Истражувањето се обиде да 
идентификува и дали професио-
налците во медиумите се изложе-
ни на родово базирано насилство. 
Некаков вид на родово вознеми-
рување или напад, доживеа-
ле 46,9% од испитаниците. 
Од нив, 48,5% изјавиле 
дека добиле сексистич-
ки навреди за време на 
нивната работа, 35% 
рекле дека биле мал-
третирани на работ-
ното место затоа 
што биле жени, а 
26,5% рекле дека 

биле сексуално вознемирувани во 
нивната професионална средина.

Што се однесува до новите 
форми на насилство, 32,4% рекле 
дека добивале закани или навре-
ди на социјалните мрежи, а 16,2% 
одговориле дека биле жртви на 
сајбер-малтретирање. Онлајн на-
силството е идентификувано како 

една од најзагрижувачките закани 
за безбедноста и работата на же-
ните- новинарки, како и за еднак-
воста во медиумите и слободата 
на информирање.

Ова истражување беше де-
лумно финансирано од Европската 
комисија преку заедничкиот про-
ект на Европската федерација на 

новинари (EFJ) и Европската кон-
федерација на синдикати 

(ETUC) - „Синдикат 
за правично зак-

репнување“.

Онлајн насилството е 
идентификувано како една 

од најзагрижувачките 
закани за безбедноста 

и работата на жените- 
новинарки, како и за 

еднаквоста во медиумите 
и слободата на 
информирање

Некаков вид 
на родово 
вознемирување 
или напад, 
доживеале 46,9% 
од испитаниците

Фото: pexels.com

https://europeanjournalists.org/blog/2023/01/19/spain-
women-journalists-working-and-professional-conditions-are-
deteriorating-in-the-post-pandemic-period/

https://europeanjournalists.org/blog/2023/01/19/spain-women-journalists-working-and-professional-conditions-are-deteriorating-in-the-post-pandemic-period/

