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ВОВЕД

Националните законодавства обично не ги уредуваат дигиталните права, 

затоа што оваа област е многу сложена и во постојан развој. Заради тоа, 

државниот систем во различни аспекти има специфичен мандат што 

влијае на нивото на заштита на дигиталните права кои одредена држава ги 

гарантира. Како почетна точка избравме три столба на дигиталните права 

кои можат да се сметаат за витални. Овај апстракт е примарно фокусиран 

на прашањето како државата ги гарантира заштитата на податоците  

и правото на приватност, стандардите за дигитална безбедност и како со 

тоа се зајакнува и овозможува слободата на медиумите во дигиталната 

средина. За повеќе детали, погледнете ја сеопфатната компаративна 

студија која што ни послужи како основа за оваа компаративна анализа. 

Државите членки на Европската Унија имаат заедничка почетна основа, 

од аспект на законодавството, бидејќи нивните национлани закони се под 

големо влијание на стандардите на самата ЕУ. Меѓутоа, во државите од 

Западен Балкан (шесте држави што не припаѓаат на ЕУ, WB6) законите не 

се прилагодуваат со овие стандарди по автоматизам, затоа што тие сеуште 

не се членки на ЕУ. Од таа причина, беше неопходно да се изработи ваква 

студија, која меѓу другото ја покажува усогласеноста на законодавството на 

WB6 со европските стандарди и укажува на чекорите кои што треба да се 

превземат, за да се постигне потполна усогласеност.
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ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ 
КОНВЕНЦИЈА 108+

Конвенцијата за заштита на поединци од аспект на автоматските обработки 

на личните податоци (CETS бр.108) на Советот на Европа е отворена за 

потпишување на 28 јануари 1981 година. Тоа беше првиот правно обрзувачки 

меѓународен инструмент во областа на заштитата на податоците.

Покрај тоа што основните принципи содржани во Конвенцијата 108 успеаја 

да одолеат на тестот на времето заради својот неутрално технолошки 

пристап, Советот на Европа сметаше дека е неопходно да ги модернизира. 

Така, конвенцијата беше ажурирана во 2018 година, со цел да се прилагоди 

на новата реалност на светот кој се повеќе е поврзан. Протоколот за 

измените и дополнувањата на Конвенцијата 108 (CETS бр.  223) е отворен  за 

потпишување на 10 октомври 2018 година.

ДРЖАВА
КОНВЕНЦИЈА БР.108

ПОТПИШАНА ПОТПИШАНРАТИФИКУВАНА РАТИФИКУВАН

ПРОТОКОЛ БР. 223

Албанија

Црна Гора

Босна и Херцеговина

Северна Македонија

Косово

Србија
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ДРЖАВА ПРАВО НА ЗАШТИТА НА 
ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ

Албанија Член 35 • слобода и тајност на комуникациите 
• приватност и неповредливост на 
домот

• приватен и фамилијарен живот
• домашна приватност и кореспонденција 

• приватен и фамилијарен живот 
• неповредливост на живеалиштето
• доверливост на комуникацијата

• право на приватност и фамилијарен 
живот
• достоинство на личноста, сигурност
• неповредливост на психичкиот  
и физичкиот интегритет
• приватност и лични права
• неповредливост на домот
• доверливост на писма, телефон  
и други средства за комуникација
• приватност на личниот и 
фамилијарниот живот
• слобода и доверливост на 
кореспонденцијата и другите облици 
на комуникација
• неповредливост на домот 
• доверливост на кореспонденцијата и 
другите облици на комуникација

Член 36

Член 43

Член 18

Член 42

Црна Гора

Босна и Херцеговина Не е посебно гарантирано

Северна Македонија

Косово

Србија

УСТАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ПРИВАТНОСТ И 
ПРАВАТА НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Уставите на сите земји гарантираат право на приватност од некои аспекти. 

Освен Уставот на Босна и Херцеговина, уставите на останатите земји 

гарантираат право на заштита на личните податоци.

СТРАТЕГИИ ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ

Моментално националните стратегии за заштита на личните податоци се 

на сила само во Албанија (за периодот 2021-2023) и Северна Македонија (за 

периодот 2017-2022). Стратегијата усвоена од Албанија не е јавно достапна.

ДРЖАВА Албанија Црна Гора
Босна и 

Херцегов-
ина

Северна 
Македонија

Косово

Стратегија

Србија

*

https://dzlp.mk/sites/default/files/dzlp_strategija_mk.pdf
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УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 
ПОДАТОЦИ СО GDPR

Општата регулатива за заштита на податоците е основен правен инструмент 
во однос на заштита на податоците во ЕУ. Таа е златен стандард за заштита 
на податоците поради кој многу земји во светот почнаа да ги усогласуваат 
своите законски рамки со GDPR. За земјите од Западен Балкан ова е исто 

така значаен чекор во процесот на придружување кон ЕУ.

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 
ПОДАТОЦИ

Сите земји имаат свои органи за заштита на податоците, кои се формирани 
како независни тела одговрни пред Народното Собрание, а често се 
задолжени и за заштитата на личните податоци и за слободата за пристап 

до информации.

ДРЖАВА Албанија Црна ГораБосна и 
Херцеговина

Северна 
МакедонијаКосово

Усогласеност 
со GDPR Делимично Усогласен Усогласен Усогласен

Не е 
усогласен: во 
процедура 
е нов нацрт 
закон во 
согласност со 
GDPR

Не е 
усогласен: во 
процедура 
е нов нацрт 
закон во 
согласност со 
GDPR

Србија

ДРЖАВА НАЗИВ НА 
ИНСТИТУЦИЈАТА НАДЛЕЖНОСТ БРОЈ НА 

ВРАБОТЕНИ

Албанија

Црна Гора

Босна и 
Херцеговина

Северна 
Македонија

Косово

Србија

Комесар за информации  
и заштита на податоци 

Агенција за заштита 
на лични податоци

Агенција за информации  
и приватност

Агенција за заштита на 
лични податоци и слободен 

пристап до информации

Агенција за заштита 
на личните податоци

Комесар за информации од 
јавно значење и заштита  

на личните податоци

Заштита на податоци

Заштита на податоците 
и слободен пристап до 

информации

Заштита на податоци 
и слободен пристап до 

информации

Заштита на податоци 
и слободен пристап до 

информации

Заштита на податоци

Заштита на податоци 
и слободен пристап до 

информации
44

26

30

23

104

N/A
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Северна Македонија

Србија

ЗАКОНОДАВСТВО ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Во сите земји од регионот, провајдерите на телкомуникациски услуги 

задржуваат метаподатоци за комуникациите (евиденција на повиците, IP 

адреси, локација итн.) и ги чуваат до две години. До овие податоци подоцна 

можат да пристапат агенциите за спроведување на законите за разни цели 

поврзани со криминални истраги.

ДРЖАВА ПЕРИОД НА ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

Албанија 24 месеци

12 месеци

Босна и Херцеговина
Најмалку 12 месеци (максималното 

ограничување не е дефинирано)

Најмалку 12 месеци (максималното 
ограничување не е дефинирано)Косово

Црна Гора Максимално 24 месеци

12 месеци(податоци за географска  
локација 72 саати) 
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ДИГИТАЛНА БЕЗБЕДНОСТ 
БУДИМПЕШТАНСКА КОНВЕНЦИЈА

Конвенцијата на Советот на Европа за високотехнолошки криминал (ETS бр. 

185), позната и како Будимпештанска конвенција, е прв меѓународен договор 

кој му пристапува на сајбер криминалот преку усогласување на националните 

закони, подобрување на истражувачките техники и поголема соработка на 

државите.

ДРЖАВА
БУДИМПЕШТАНСКА КОНВЕНЦИЈА

ПОТПИШАНА РАТИФИКУВАНА

Албанија

Црна Гора

Босна и Херцеговина

Северна Македонија

Косово

Србија
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НИС ДИРЕКТИВА

Директивата за безбедност на мрежите и информационите системи (НИС 

Директива) е првиот пропис за сајбер безбедност што важи на ниво на 

Европската Унија. Директивата обезбедува правни мерки за подигнување 

на вкупното ниво на сајбер безбедност во Унијата. За земјите од Западен 

Балкан ова е важен чекор во процесот на придружување кон ЕУ.

ДРЖАВА УСОГЛАСЕНОСТ СО НИС 
ДИРЕКТИВАТА

НАЦИОНАЛНО 
ЗАКОНОДАВСТВО

Албанија Претежно усогласено Закон за дигитална безбедност 
(2017)

Не постои закон за информациона 
безбедност на национално ниво. 
Меѓутоа, постои нацрт закон 
за информациона безбедност 
и безбедност на мрежните и 
информационите системи.

Босна и Херцеговина Неусогласено

Црна Гора

Северна Македонија

Косово

Србија

Не постои сеопфатен закон 
за дигитална безбедност. 
Меѓутоа постои Закон за 
критична инфраструктура(2018). 
Се вложуваат напори да се 
транспонира директивата НИС.

Не постои сеопфатен закон за 
дигитална безбедност. Меѓутоа, 
постојат три нацрт закони, од кои 
последниот е објавен во јули 2021 
година и е во согласност со НИС 
директивата.

Закон за информациона 
безбедност (2016) изменет 2019, 
поради усогласување со НИС 
директивата.

Постојат: Закон за информациона 
безбедност (2010) изменет во 
2021, Закон за одредување  
и заштита на критична 
инфраструктура (2019) и Закон 
за тајност на податоците (2008) 
изменет 2020.

Неусогласено

Неусогласено

Претежно усогласено

Претежно усогласено
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НАЦИОНАЛЕН ЦЕРТ/ЦИРТ

Единацата за одговор на вонредни компјутерски случаи (computer emergency 
response team, CERT) претставува експертска група што се занимава со 
безбедносни инциденти во ИКТ системите. Алтернативни имиња за овие 
групи може да бидат тим кој реагира во случај на компјутерски инциденти 
(computer incident response team, CIRT) и тим кој реагира во случај на 
компјутерски безбедносни инциденти (computer security incident response 
team, CSIRT).

Главната цел на Национален Церт е да разрешува инциденти на национално 
ниво, да идентификува инциденти што би можеле да влијаат на критичната 
инфраструктура, да ги предупреди клучните актери за безбедносните 
закани и да помогне во ефективното решавање на инцидентите во рамките  
на надлежностите на јавниот и приватниот сектор. 

ДРЖАВА CERT МАТИЧНА 
ИНСТИТУЦИЈА

НАДЛЕЖНОСТ

Албанија

Босна и 
Херцеговина

Косово

Национален 
орган за 

електронска 
сертификација 

и сајбер 
безбедност 

(NAECCS)
Не постои 

национален 
ЦЕРТ/ ЦЕРТ- 

РС (Република 
Српска)

КОС-ЦЕРТ

Минисрество за 
државна управа

Регулатроно тело на 
Косово за електронски и 
поштенски комуникации

(ARKEP)

Министерство за научно-
технолошки развој, 

високо образование и 
информационо друштво 

на Република Српска

Национален орган 
за електронска 

сертификација и сајбер 
безбедност

(NAECCS)

Национално координативно тело 
за известување и управување со 
дигиталните безбедносни инциденти за 
важни информациони инфраструктури 
и оператори на критичните 
информациони структури.

Координација и превенција на 
компјутерски безбедносни инциденти 
и заштита на сајбер просторот на 
Република Српска воопшто.

ЦИРТ се занимава со решавање 
на инциденти во информационата 
безбедност, ако едната страна е во 
рамката на јуристикцијата (има .ме 
домен или е во црногорскиот опсег на ИП 
адреси).

Националната KOS-CERT единица 
игра клучна улога во заштитата на 
електронските кумукациони мрежи 
и услуги и нивните корисници во 
Република Косово.Нејзина цел е да 
им помогне ефикасно да сe соочат 
со безбедносните предизвици, да 
ги координираат активностите за 
решавање на безбедносните инциденти 
и ефикасно да ги спречат. 

Црна Гора CIRT.ME

Северна 
Македонија МКД ЦИРТ Агенција за електронски 

комуникации

Реагира на компјутерски инциденти и 
служи како национална точка  за контакт, 
координирајки го управувањето со 
безбедносните инциденти во рамките 
системите за информациона безбедност.

Србија СРБ-ЦЕРТ
Републичка агенција 

за електронски 
комуникации и поштенски 

услуги (РАТЕЛ)

СРБ-ЦЕРТ ја координира превенцијата и 
заштитата од безбедносни ризици во ИКТ 
системите  на национално ниво, советува 
и ја подигнува совеста за дигиталната 
безбедност во Република Србија. 
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ДРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА БОРБА ПРОТИВ САЈБЕР 
КРИМИНАЛОТ

Незавесно на мандатот кој се однесува на сајбер безбедноста, посебен 
сектор е посветен на борбата против сајбер криминалот. За оперативните 
активности на овие институции се неопходни посебни знаења и капацитети  
и во регионот тие воглавно се засновани на принципите на Будимпештанската 
конвенција за сајбер криминал.

ДРЖАВА НАДЛЕЖЕН ОРГАН СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНИ

Албанија
Единица за сајбер криминал 
во рамките на канцеларијата 

на главниот тужител

Сектор за сајбер криминал во 
рамките на управата на албанската 
полиција за истражување на 
организиран криминал

Специјална единица за сајбер 
криминал во рамките на 
Федералното министерство за 
внатрешни работи на Босна и 
Херцеговина

Сектор за истраги за компјутерски 
криминал при Управата за истраги 
за организиран криминал на МВР

Специјална единица за превенција 
на сајбер криминал при 
Црногорскиот полициски сектор

Одделение за сајбер криминал и 
дигитална форензика  во рамките 
на македонското Министерство за 
Внатрешни Работи 

Одделение за борба против 
високотехнолошки криминал  
при МВР 

Нема посебни единици, 
надлежно обвинителство

Нема посебни 
единици, надлежно 

обвинителство

Нема посебни 
единици, надлежно 

обвинителство

Специјалното обвинителство 
за високотехнолошки 

криминал при Вишото јавно 
обвинителство 

Црна Гора

Босна и  
Херцеговина

Нема посебни единици 
на национално ниво, 

надлежно обвинителство

Северна  
Македонија

Косово

Србија

СПЕЦИФИЧНИ КРИВИЧНИ ДЕЛА ВО ОБЛАСТА НА САЈБЕР 
КРИМИНАЛОТ

Сите државни органи во регионот воведоа специфични кривични дела на 
полето на сајбер криминалот во своите национални кривични закони. Постојат 
специфични дигитални кривични дела, како и традиционални кривични дела 
кои стануваат сајбер криминал доколку се извршени со дигитални средства.  
Националните кривични кодекси најчесто се занимаваат со прашања 
поврзани со компјутерската измама, неовластен пристап до информациски 
системи и мрежи, оштетување на инфраструктурата и специфични кривични 

дела поврзани со детска порнографија и авторски права.
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РЕГУЛАЦИЈА НА МЕДИУМИТЕ И 
МЕДИУМСКИ ПОЛИТИКИ 

Правилата што ги регулираат медиумите обично се предмет на посебни 

закони кои се однесуваат на овој сектор, но во одредени релевантни случаи 

се наоѓаат и во други закони. Земјите во регионот воглавно се имаат 

определено за посебни сеопфатни закони.

ДРЖАВА СЕОПФАТЕН(И) ЗАКОН(И) 
ЗА МЕДИУМИТЕ

БЕЛЕШКИ

Албанија
Закон за аудиовизуелни медиуми и 
Закон за електронски комуникации

Нема државен закон за медиуми. 
Постојат различни специфични 
медиумски регулативи како што 
се законите за слободен пристап 
до информации, законите за 
јавна служба и законите за 
заштита од клевета на Босна и 
Херцеговина, Република Српска 
и Федерацијата БиХ, вклучувајќи 
седум кантонални закони и 
округот Брчко

Граѓанското право против клевета 
и навреда ја гарантира слободата 
на изразување. Не постои посебен 
закон за медиуми 

Закон за медиуми и Закон за 
електронски медиуми

Закон за медиуми и Закон за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги 

Црна Гора

Северна Македонија

Босна и Херцеговина

Косово

Закон за информации од јавен 
карактер и медиуми и Закон за 
електронски медиуми 

Србија
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ДЕФИНИЦИЈА НА НОВИНАРИТЕ

Различни предизвици во медиумската сфера, вклучувајќи ги и социјалните 

мрежи, лажните вести и финансиската криза, доведоа до потребата за 

нормативна дефиниција на новинарите. Од друга страна, широките рамки 

обезбедени од ОН и други меѓународни тела,  вклучуваат непрофесионални, 

таканаречени граѓански новинари и корисници на социјалните медиуми, а на 

државите им се советува да се воздржат од наметнување правни дефиниции 

што би можеле да ја ограничат слободната размена на информации и 

преземање на улогата на новинарите. Со исклучок на Северна Македонија, 

законите за медиуми во Западен Балкан не ја дефинираат оваа улога.  

ДРЖАВА ДЕФИНИЦИЈА НА НОВИНАР 

Албанија

Црна Гора

Босна и Херцеговина

Северна Македонија

Косово

Србија
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ПОСЕБНИ РЕГУЛАТОРНИ ОДРЕДБИ ВО ВРСКА СО ОНЛАЈН 
МЕДИУМИТЕ

Додека експанзијата на медиумската сфера се одвива со огромна брзина, 
во поголемиот дел од земјите од Западен Балкан не постојат одредби што 
ја контролираат работата на онлајн медиумите, со исклучок на Црна Гора 
и (нацрт законот) во Албанија. Значи, условите за влегување на пазарот се 
ниски, што за возврат даде негативен поттик за пораст на анонимните онлајн 
медиуми, кои често ги занемаруваат професионалните новинарски стандарди 
и имаат тенденција да произведуваат нискоквалитетно новинарство. Сепак, 
дури и да нема посебни правила за онлајн медиумите, тоа не значи дека оваа 
област не подлежи на законите што ги регулираат медиумите како такви, без 
разлика на форматот и средствата.  

ДРЖАВА
ПОСЕБНА РЕГУЛАЦИЈА 

НА ОНЛАЈН 
МЕДИУМИТЕ

НАПОМЕНИ

Албанија

Во декември 2019-та година беа предложени 
измени и дополнувања на Законот за медиумски 
аудио-видео услуги (АВМС) за да се зголемат 
овластувањата на АМА(националното 
регулатроно тело НРА)за регулатива и 
надгледување на онлајн медиумите. 

Интернет публикацијата се дефинира како 
медиум што дистрибуира содржини преку 
интернет, а нема облик на електронски медиум. 
Коментарот е дефиниран како содржина што е 
достапна на интернет платформата, а е креиран 
од страна на регистрираниот корисник на таа 
платформа. Законот пропишува краток рок 
(60 минути) за отсранување на незаконската 
содржина од мрежата. Во случај незаконската 
содржина да не е отстранета или ако не се 
објават правила за модерација на содржината, 
медиумите може да бидат санкционирани со 
парична казна од 1000-8000 евра.

Црна Гора

Северна 
Македонија

Србија

Босна и 
Херцеговина

Косово
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ДРЖАВА
СПЕЦИФИЧНИ БАРАЊА ЗА 

ОСНОВАЊЕ НА ОНЛАЈН 
МЕДИУМИ

БЕЛЕШКИ

Албанија

Интернет медиумите ги регистрираат 
своите домени со основините податоци  за 
сопственост во рамките на Управата за 
поштенски комуникации. Други процеси на 
лиценцирање и докажување не се потребни. 
Податоците за сопственост над медиумите 
се достапни преку Националниот работен 
центар. Ако издавачот е непрофитна 
организација, мора да се регистрира во 
Окружниот суд во Тирана. 

УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОНЛАЈН МЕДИУМСКИ 
ПЛАТФОРМИ

Во принцип, не постојат законски обврски 
за основање на онлајн медиумски 
платформи или онлајн медиумски куќи. 
Советот за етика на медиумите и КРА 
одржуваат два регистри.

Не постојат законски услови кои е 
потребно да се исполнат за основање на 
онлајн медиуми.

Онлајн медиумските платформи се 
обврзани да се регистрираат и да му ја 
достават потребната документација на 
Министерството за култура кое го води 
Регистарот на медиуми.

Не постојат законски пропишани 
процедури и задолжителни процеси  
на регистрација.

Регистрацијата на онлајн медиумите 
е доброволна, а регистарот го води 
Агенцијата за стопански регистри.

Црна Гора

Северна  
Македонија

Србија

Босна и  
Херцеговина

Косово
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САМОРЕГУЛАТОРНИ МЕДИУМСКИ ТЕЛА

Во сите замји во регионот постојат саморегулаторни тела, како што е Советот 
за етика на медиумите. Советите за етика на медиумите се задолжени за 
печатените и онлајн медиумите  и имаат задача да обезбедат однесувањето 
на медиумите да биде во согласност со новинарските професионални 
стандарди, предвидени со Кодексот на однесување на новинарите. Во рамките 
на Советот за етика на медиумите, постојат комисии за жалби, одговорни 
за решавање на поединечни жалби за медиумски содржини. Во пракса, 
советите за етика на медиумите се соочуваат со сериозни проблеми како 
што се недостатокот од ресурси (и човечки и финансиски), недостатокот на 
поддршка од медиумите и другите недржавни актери, а постои и потреба од 
зајакнување на нивниот легитимитет, што исто така влијае на ефикасноста 
на жалбите.

ДРЖАВА СОВЕТ ЗА ЕТИКА НА 
МЕДИУМИТЕ ЛИНК

Албанија Алијанса за етички медиуми

Совет за етика на медиумитеСовет за етика на медиумите

Совет за етика на медиумите Косово

Медијски совет за саморегулација

Совет за етика во медиумите на 
Mакедонија

Совет за етика на медиумите

Црна Гора

Босна и Херцеговина

Северна Македонија

Косово

Србија

ГОВОР НА ОМРАЗА

Кривичните закони се основните инструменти за регулирање и забрана 
на говорот на омраза преку одредби кои на сличен начин се однесуваат и 
забрануваат поттикнување, омраза, раздор или нетолеранција врз основа на 
националност, раса, религија или етничка припадност, вклучувајќи и ширење 
на идеи за расна супериорност и други форми на расна дискриминација.

https://aleancaetike.media/about-us/
https://english.vzs.ba/
http://presscouncil-ks.org/?lang=en
http://www.medijskisavjet.me/web/index.php/mne/
https://semm.mk/
https://semm.mk/
https://savetzastampu.rs/
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РАЗНОВИДНОСТ НА МЕДИУМИТЕ И ОНЛАЈН 
ПЛУРАЛИЗАМ

Некои земји (Црна Гора, Северна Македонија, Србија) воведоа правни 
механизми за поддршка на медиумската разновидност и производство 
на содржини за и од маргинализираните заедници. Овие средства често 
се предмет на злоупотреба (на пр. Србија) или се неефикасни. Генерално, 
разновидноста на медиумите и поддршката за маргинализираните групи се 

субстандардни.

ДЕЗИНФОРМАЦИИ

ДРЖАВА РЕГУЛАТИВА ЗА 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ ЗАБЕЛЕШКИ

Албанија

Парламентот во 2019-та година донесе реѕолуција 
ѕа борба против лажните вести, вклучувајќи ги 
и дезинформациите кои влијаат на изборните и 
демократските процеси во земјата. Во резолуција 
за предлага и формирање на работни групи за 
борба против ширењето на лажни вести. 

Во 2020 година, Република Српска усвои законски 
обврзувачка уредба со која се забранува ширење 
на насилство и паника за време на вонредна 
состојба, вклучувајќи и ширење на одредба
лажни вести и лажни изјави на социјалните мрежи. 

Црна Гора

Северна  
Македонија

Србија

Босна и  
Херцеговина

Косово
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АКТУЕЛНИ  ПРАШАЊА ЗА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ 
НА ИНТЕРНЕТ

Не постојат закони и посебни политики поврзани со директно регулирање на 
интернетот. Во таа смисла, интернетот е (делумно) контролиран и суштински 
„слободен“ простор за учество на јавноста и демократско одлучување. Како 
таков, тоа е клучен придонес за создавање на амбиент погоден за слободата 
на изразување во Западен Балкан. Меѓутоа, како што илустрираат следните 
примери и проблеми, интернет просторите исто така се намалуваат, а 
интернет инфраструктурата може да биде и често е средство за одржување 
и засилување на запаливите наративи и наративите на омраза. 

ДРЖАВА АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА

Албанија

Отстранување на одредени онлајн новинарски содржини (на пр. Acromax Media, 
компанија со седиште во Германија, беше вклучена во овие практики со лажни 
тврдења за прекршување на авторските права и AMA побара целосна блокада 
на платформата Medium). Полициската управа за борба против тероризам уапси 
25-годишна жена и ја задржа во четиридневен притвор. 

Зголемувањето на бројот на на фарми за тролови и ботови на политички 
партии, модерирање на содржината на еден од поголемите онлајн портали 
(klik.ba) е на ниско ниво и голема количина на говор на омраза останува на 
интернет, поттикнувајќи наративи на омраза. Неколку лица беа  
испрашувани во полиција и приведени поради наводно ширење паника. 

Поплави од дезинформации и наративи за етничка омраза во комбинација, 
со ниско ниво на независни медиуми и отсуство на дневни печатени 
медиуми.

Дезинформации и наративи на омраза во комбинација со строги практики 
за отстранување на содржини.

Етнички поделби и омраза, поттикнати од дезинформации и вмешаност 
на ботови на политички партии. 

Блокирање на онлајн содржини, обиди за отстранување содржини, 
поларизација и говор на омраза. Неколку лица беа испрашувани во 
полиција и приведени поради наводно ширење паника. 

Црна Гора

Северна  
Македонија

Србија

Босна и  
Херцеговина

Косово

СОРАБОТКА СО ГЛОБАЛНИТЕ СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ 

Најголемите социјални медиуми и други големи технолошки компаниии 
немаат представници во земјите на Западен Балкан. Исклучок е Србија, каде 
одредени компании именуваа представници во согласност со одредбите во 
Законот за заштита на личните податоци. Регионот на Западен Балкан е по 
правило невидлив за глобалните технолошки компании, а без установени 
канали за комуникација, пристапот на заштита на правата е значајно намален.
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Мислењата претставени во оваа публикација не нужно ги представуваат мислењата на 
Балканскиот фонд за демократија, на  Германскиот маршалов фонд на САД, УСАИД или 
мислењата на владата на САД.


