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1. Методологија 
 

Извештајот е резултат од две анкетни истражувања спроведени во средните училишта во 

Град Скопје во периодот декември 2021-февруари 2022. Едната анкета е спроведена со 

ученици од 3та и 4та година. Втората анкета е направена со наставници. Методот на 

спроведување на прашалникот е индивидуално пополнување од страна на испитаникот 

(self-administration). Најголемиот дел од анкетите беа спроведени со физичко присуство и 

под надзор на истражувачите, во училиштата. Анкетите со учениците во 2 училишта, беа 

спроведени онлајн, заради ограничувања наметнати од пандемијата.  

 

Учениците беа селектирани на следниот начин: одреден број на ученици од сите (или 

најголем дел) од класовите во 3та и 4та години, со пропорционално учество на 

испитаниците по пол и по етничка припадност на ниво на училиште.  

 

Беа анкетирани вкупно 995 ученици. Маргината на грешка во анкетата со учениците  е +/- 

3% при стандардното општо ниво на доверба (confidence level) од 95%.  

 

Беа анкетирани вкупно 255 наставници по случаен избор, со пропорционално учество на 

испитаници по пол и етничка припадност.. Маргината на грешка во анкетата со 

наставниците е нешто поголема и изнесува +/- 6%.  

 

Се врши анализа на влијанието на неколку основни независни варијабли (предиктори). За 

учениците тоа се пол, етничка припадност, место на живеење (град/село), и година во 

средно училиште (3та или 4та). За наставниците тоа се: пол, возраст, етничка припадност, 

и години на искуство во образованата дејност.  

 

Статистичката анализа на податоците опфаќа проверка на статистичка значајност 

(significance level) и проверка на силина на врска или асоцијација (measure of association) 

помеѓу независните (предиктори) и зависните (излезни) варијабли.  

 

Притоа анализата ги опфаќа како минимум следните статистички методи:   За споредба на 

поврзаноста на излезните варијабли со предикторите пол, етничка припадност, возраст, 

населено место година во средно училиште, и години искуство во образование вршени се 



тестови   за ниво на статистичка значајност (level of significance) и за степен на поврзаност 

(measure of association).  

 

Во зависност од типот на варијаблите, спроведувани се следните тестови:  

Вид на тест Варијабла  

 

Мерка  

Статистичка значајност влијание на пол, етничка припадност, вид 

на населенот место, година во средно 

училиште 

 

X² (Chi Square), p-

value се означува 

со (p)  

 

 

 

Мера на поврзаност 

 

 

 

 

 

сооднос: пол со резултат во форма на 

Ликертова скала 

 

Cramer’s V  

сооднос: етничка припадност со резултат 

во форма на Ликертова скала 

Cramer’s V 

сооднос: место на живеење со резултат во 

форма на Ликертова скала  

Cramer’s V 

сооднос: возраст, година во средно 

училиште, години искуство во 

образование, со резултат во форма на 

Ликертова скала  

Cramer’s V 

(дополнителни 

проверки со 

Spearman за 

одредени 

корелации)  

  

 сооднос: пол, етничка припадност, вид на 

населено место, година во средно 

училиште, години искуство во образование 

со резултат во биномиална форма  

Phi, Ламбда, 

Cramer’s V  

 

Понатаму, за мал дел од анализите кои користат просечни оценки, се употребува анализа 

на просек (mean), стандардна девијација, и по потреба се прави Т-тест (за анализа на два 

просека).  

Техничките податоци за овие анализи се прикажуваат во загради кон главниот текст, со цел 

главниот текст да биде попристапен за читателот кој не е запознаен со овие статистички 

концепти. 



 

Познавање на овие статистички концепти не е потребно за да се прегледа анализата. 

Текстот  ги користи термините: резултатот е (или не е) статистички значаен (што значи дека 

има докази за поврзаност помеѓу две варијабли), и постои  слаба, умерена, или силна 

поврзаност помеѓу две варијабли или пак не постои поврзаност.  

 

Chi Square помал од 0.05 значи дека резултатот е статистички значаен, односно дека има 

докази за корелација помеѓу независната и зависната варијабла. Притоа се напоменува 

дека корелацијата не значи воедно каузална поврзаност. Со намалување на Chi Square пр. 

помал од 0.01, или помал од 0.001 се зголемува нивото на докази за корелацијата. Chi 

Square od 0.01 значи дека има само 1% шанса резултатот да е случаен, итн.  

 

Cramer’s V ја означува силината на корелацијата (врската) помеѓу независната и зависната 

варијабла. Cramer’s V помал од 0.2 означува слаба поврзаност; помеѓу 0.2 и 0.3 означува 

средна јачина на врската; над 0.3 означува силна поврзаност.   

 

Клучните табели и графикони се вклучени во главниот текст на анализата, додека 

дополнителни се приложени во Анекс 1 и Анекс 2 со цел концизност на текстот.  

 

Анализата се осврнува и на резултати од тебелите и графиконите (Таб/граф) во Анекс 1 и 

Анекс 2. Во тие случаи е наведен бројот на релевантниот Таб/граф од конкретниот анекс.   

 

 

  



2. Дел 1. Главни резултати од анкета со ученици 

Анкетата со ученици опфати три тематски дела. Привот дел се однесуваше на булинг, 

вториот на говор на омраза, и третиот на дискриминацијата помеѓу учениците во средните 

училишта во Скопје.  

 

2.1 Булинг  

Првиот и најголемиот дел од анкетата со учениците се однесуваше на булингот. 

Испитаниците одговорија на повеќе прашања кои се однесуваат на присуство на булинг, 

изложеност на нивните соученици на булинг, лично искуство како жртва на булинг, нивно 

видување за причините за булинг, итн.  

 

2.1.1  Присуство на булинг 

Скоро 2/3 од учениците во средните училишта во Скопје потврдуваат присуство на булингот 

помеѓу учениците во нивното училиште (Таб/граф 1). Притоа 22% велат дека булнгот е 

присутен малку, 27.8% велат дека е присутен, и 9% дека е многу присутен. Само 13.9% од 

учениците рекле дека нема булинг во нивното училиште. Главниот заклучок е дека околу 

1/3 од учениците се сосгласуваат дека булингот е присутен или многу присутен.  

 

Споредено по пол (Таб/граф 8 во Анекс 1), девојчињата се посогласни дека булингот е 

присутен во нивното училиште. Само 9.4% од девојчињата рекла дека булингот воопшто 

не постои, наспроти 18.9% од машките. Процентот на девојчиња кои сметаат дека булингот 

е присутен (категориите: малку + присутен е + многу е присутен) е значително поголем од 

тој кај машките. Резултатот е извонредно статистички значаен (p<0.001), и врската помеѓу 

полот и перцепцијата за булингот е умерено силна (Cramer’s V=0.224).  

 

Споредено по етничка припадност (Анекс 1/ Таб/граф. 9) има докази за повразност помеѓу 

етничката припадност и перцепцијата за присуството на булингот меѓутоа врската е слаба 

(Cramer’s V <0.2).  

 

Може да се заклучи дека учениците од различни етнички заедници имаат генерално слична 

перцепција за присуството на булингот во средните училишта во Скопје.  

 



Таб/граф. 1 

На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутен булингот помеѓу 

учениците во вашето училиште? 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 воопшто не е присутен 128 12.9 13.9 13.9 

сосема малку 203 20.4 22.0 35.9 

малку 257 25.8 27.8 63.7 

присутен е 252 25.3 27.3 91.0 

многу е пристуен 83 8.3 9.0 100.0 

Вкупно 923 92.8 100.0  

Нема 

податок 

не знам 55 5.5   

н/о 17 1.7   

Вкупно 72 7.2   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

Во следниот чекор прашањето е пре-формулирано со фокус на опфатот на булингот во 

средните училишта во Скопје, како и на само една форма на булинг, дефинирана како 

вербална и невербална.   

 

Конкретниот текст на прашањето е:  

 

“Според ваше мислење, колку од учениицте во вашето училиште биле изложени на 

вербален или невербален булинг во изминатата 1 година?“  



Прашањето е претставено во скратено форма и во главниот текст како и во анексите 

заради ограничувања на должината на текстот во софтверот за обработка на податоци 

(SPSS). Ова се однесува на сите прашања во кои се споменува “изложеност“.  

 

Околу 2/3 од учениците (61.9%) сметаат дека помалку од 30% од учениците во нивното 

училиште биле предмет на вербален или невербален булинг во изминатата 1 година.  

 

Околу 1/3 сметаат дека предmet на булинг биле помеѓу 30-70% од учениците во нивното 

училиште.  

 

Битно е да се напомене дека ова е сумарен резултат со цел концизност на табелите и 

графиконите. За сметка на сумарноста се губи дел од прецизноста. Оригиналното прашање 

поставено на испитаниците е структурирано по децили (сегменти од по 10%), при што 

можните пред-дефинирани одговори кои можат да се одберат се пр. помалку од 10% биле 

изложени на булинг, помеѓу 10-20%, итн. Потоа, во процесот на обработка овие децили се 

групирани на начинот прикажан во Таб/граф 2. На тој начин се губи податокот колку од 

учениците сметаат дека предмет на булинг биле помалку од 10% од учениците, помеѓу 10-

20% од учениците, итн. За сметка на тоа се добива подобар, сумарен преглед. Во некои од 

анализите некои од сумарните категории дополнително ќе се разложат на децили за да се 

добијат повеќе детали.  

 

Перцепцијата за опсегот на вербалниот и невербалниот булинг во средните училишта во 

Скопје малку се разликува по основ на пол (p<0.001, Cramer’s V=0.115) и по етничка 

припадност (p<0.05, Cramer’s V=0.88). Поврзаноста е статистичка значајна и со полот и 

етничката припадност на испитаниците, меѓутоа поврзаноста е многу слаба. 

 

 Заклучокот е дека нема разлика во перцепцијата на опсегот на вербалниот и невербалниот 

булинг (колку од учениците биле жртва) во зависнот од полот и етничката припадност на 

учениците. Разликата е ушта помала по основ на место на живеење (град/село) или година 

во средно училиште (3та или 4та).  

 

 

 



Таб/граф. 2  

Изложеност* на учениците на вербален или невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 година 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 помалку од 30% 536 53.9 61.9 61.9 

30-70% 268 26.9 30.9 92.8 

71-100% 62 6.2 7.2 100.0 

Вкупно 866 87.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 89 8.9   

но 40 4.0   

Вкупно 129 13.0   

Вкупно 995 100.0   

 

 
 
 

Таб/граф 3 подолу го продолжува испитувањето на опфатот на булингот со тоа што 

прашањето сега се фокусира на физичкиот булинг. Конкретното прашање гласи:  

 

“Според ваше мислење, колку од ученииците во вашето училиште биле изложени на 

физички булинг во изминатата 1 година?“  

 



Околу ¾ од учениците (77.4%) сметаат дека во изминатата 1 година тоа им се случило на 

помалку од 30% од нивните соученици; 16.8% сметаат дека појавата е поширока и дека 

опфаќа 30-70% од учениците. Секако, логично е дека физичкиот булинг е помалку раширен 

од вербалниот и невербалниот булинг.  

 

Таб/граф.3 

Изложеност на учениците на физички булинг во училиштето во 

минатата 1 година 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 помалку од 30% 641 64.4 77.4 77.4 

30-70% 139 14.0 16.8 94.2 

71-100% 48 4.8 5.8 100.0 

Вкупно 828 83.2 100.0  

Нема 

податок 

не знам 90 9.0   

но 77 7.7   

Вкупно 167 16.8   

Вкупно 995 100.0   

 

 
 
Повторно, споредено по пол резултатот е значаен (p<0.01) меѓутоа поврзаноста е слаба 

(Cramer’s V=0.107), што значи дека перцепцијата за опфатот на физичкиот булинг 

незначително зависи од полот на ученикот. Споредено по етничка припадност, резултатот 

не е значаен (p>0.05), односно нема докази дека учениците од различни етнички заедници 



се разликуваат во перцепцијата по ова прашање. Истото важи и за останатите два 

предиктори, место на живеење и година во средно училиште.  

 

Третиот чекор во анализата на опфатот на булингот се однесува на булингот на 

социјалните мрежи. Конкретното прашање гласи:  

 

“Според ваше мислење, колку од вашите врсници биле изложени на некоја форма на 

повремен булинг на социјалните мрежи во изминатата 1 година?“ 

 

Таб/граф.4 

Изложеност на учениците на повремен булинг на социјални мрежи 

во минатата 1 година 

 Број Процент 
Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 помалку од 30% 473 47.5 54.2 54.2 

30-70% 259 26.0 29.7 83.9 

71-100% 140 14.1 16.1 100.0 

Вкупно 872 87.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 76 7.6   

но 47 4.7   

Вкупно 123 12.4   

Вкупно 995 100.0   

 

 



Притоа, освен изложеноста на повремен булинг, анкетата вклучи и прашање за изложеност 

на интензивен булинг на социјалните мрежи (Анекс 1/Таб/граф. 23). 

 

Приметливо е дека левата половина од питата од Таб/граф 4, е поголема во споредба со 

претходните две прашања. Тоа значи дека процентот на ученици кои сметаат дека 30-70% 

или 71-100% од нивните врсници биле предмет на булинг на социјални мрежи е поголем. 

Особено е голем процентот (16.1%) на учениците кои сметаат дека опфатот е скоро 

целосен, односно дека 71-100% од учениците биле жртва на оваа форма на булинг. 

 
Споредно по пол (Таб/граф 5), девојчињата во поголема мера од машките сметаат дека 

булингот на социјални мрежи е пошироко распростанет.  

 

Околу 1/5 (21.3%) сметаат дека опсегот е скоро целосен (71-100%) наспроти околу 1/10 

(9.5%) од машките. Околу 1/3 (34.8%) од девојчињата сметаа дека е широко присутен (30-

70% биле изложени) наспроти околу ¼ (23.7%) од машките.  

 

Резултатот е извонредно статистички значаен (p<0.001) што ќе рече шансата за грешка не 

постои. Притоа врската е од умерен интензитет (Cramer’s V=0.233).  

 

Логично е да се претпостави дека разликата во перцепцијата помеѓу девојчињата и 

машките произлегува од разликата во нивното лично искуство со булингот на социјалните 

мрежи. Односно, дека булингот на социјални мрежи е позастапен кај девојчињата.  

 

Другите предиктори, етничка припадност, место на живеење, и година во средно училиште, 

не резултираат со разлика во перцпепцијата кај учениците за опсегот на повремениот 

булинг на социјални мрежи.  

 

Основниот заклучок од Таб/граф 1-5 е дека учениците сметаат дека булингот е редовна 

појава во училиштата и на социјалните мрежи, при што најочигледните разлики вo 

перцепцијата се по основ на пол.  

 

 

 

 



Таб/граф.5 

Пол * Изложеност на учениците на повремен булинг на социјални мрежи 

во минатата 1 година   

% по Пол   

 

Пол 

Вкупно 
машки женски н/о 

Изложеност на учениците 

на повремен булинг на 

социјални мрежи во 

минатата 1 година 

помалку од 30% 66.8% 43.9% 48.5% 54.2% 

30-70% 23.7% 34.8% 30.3% 29.7% 

71-100% 9.5% 21.3% 21.2% 16.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

2.1.2 Лично искуство со булинг  
 

Следната серија на прашања ги истражува личните искуства на учениците со булингот. 

Конкретните прашања се:  

 

Дали на вас ви се случил булинг во училиштето во изминатата 1 година?  

Дали на вас ви се случил булинг надвор од училиштето во изминатата 1 година?  



Дали на вас ви се случил булинг на социјалните мрежи во изминатата 1 година?  

 

Само 12.7% од испитаниците одговориле дека им се случил булинг во учииштето во 

изминатата 1 година (Таб/граф. 6). Притоа фокусот на прашањето не е видот на булинг, 

вербален наспроти физички, итн. Цели 87.3% од испитаниците рекле дека не им се случил 

булинг. Тоа е значителна бројка.  

 

Врз основа само на оваа бројка би можело да се тврди дека булингот во училиштата во 

изминатата 1 година засегнал само нешто малку повеќе од 1/10 од учениците.  

 

Меѓутоа, битно е да се напомене дека на ова прашање, како и на следните прашања од 

оваа серија која прашува за личните искуства, битен дел од испитаниците, околу 20%, не 

даваат одговор. На ова прашање конкретно не дале одговор 224 испитаници, што е 22.4%. 

Слична е состојбата со неколкуте прашања од оваа серија. Ова укажува на пристрасност 

(bias), кај испитаниците.  

 

Испитаниците во анкетни истражувања често одбиваат да дадат одговор на прашања кои 

ги сметаат за премногу лични, на пример, за кого би гласале, колку им е приходот, која им 

е сексуалната ориентација, итн.  

 

Приметливо е дека во моментот кога прашањата преминуваат од перцепција за тоа што се 

случува генерално, кон тоа што им се случува на нив лично, учениците реагираат со 

одбивање да одговорат.  

 

Додека кај претходните прашања процентот на тое што не дале одговор беше ниска 

едноцифрена бројка, кај прашањата за личното искуство се искачи над 20%.  

 

Статистичкиот тест (Little’s MCAR)  за тоа дали недавањето одговор е случајно (random), 

исто така индицира дека не станува збор за случајност.  

 

 

 



Таб/граф.6  

Дали на вас ви се случил булинг во училиштето во 

изминатата 1 година? 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 да 97 9.7 12.7 12.7 

не 665 66.8 87.3 100.0 

Вкупно 762 76.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 9 .9   

н/о 224 22.5   

Вкупно 233 23.4   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

Од ова произлегуваат два заклучоци. Фактот што за учениците го сметаат прашањето за 

лично искуство како жртва на булинг за премногу лично, сам по себе укажува на 

сериозноста на појавата.  

 

Второ, може разумно да се очекува дека барем дел од тие 22.4% од учениците што не дале 

одговор, биле жртва на булинг изминатата година. Што значи дека, процентот на ученици 



што биле жртва на булинг во училиштетото во изминатата 1 година може да е нешто над 

тие 12.7% кои изречно потврдиле дека биле жртва.  

 

Резултатите се значајни по пол и етничка припадност но поврзаноста е многу слаба 

(Cramer’s V <0.2). Тоа значи дека искуството е незначително различно во зависност од 

полот и етничката припадност на жртвата. Резултатите не се значајни по основ на место 

на живеење и година во средно.  

 

Таб/граф.7 

Дали на вас ви се случил булинг надвор од училиштето во 

изминатата 1 година? 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 да 121 12.2 16.5 16.5 

не 613 61.6 83.5 100.0 

Вкупно 734 73.8 100.0  

Нема 

податок 

не знам 11 1.1   

н/о 250 25.1   

Вкупно 261 26.2   

Вкупно 995 100.0   

 

 



Слична е состојбата и со прашањето за булинг надвор од училиштето (Таб/граф 7). Малку 

е поголем процентот на тие што потврдиле дека им се случил (16.5%). Процентот на тие 

што не дале одговор е исто така уште поголем, 25.1%. Проверката по стандардните 

предиктори не укажува на значајни разлики по пол, етничка припадност, место на живеење 

или година во средно. Со други зборови, веројатноста да се биде жртва на булинг надвор 

од училиштето во изминатата 1 година е иста независно од овие фактори.  

 

Таб/граф.8  

Дали на вас ви се случил булинг на социјални мрежи во 

изминатата 1 година? 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 да 100 10.1 15.7 15.7 

не 537 54.0 84.3 100.0 

Вкупно 637 64.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 8 .8   

н/о 350 35.2   

Вкупно 358 36.0   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 



Понатаму, слична е состојбата и во однос на искуство со булинг на социјалните мрежи 

(Таб/граф. 8): 15.7% потврдиле дека им се случил, 84.3% рекле дека не им се случил. 

Процентот не неодговор е уште поголем и изнесува 35.2%. Значи над 1/3 од испитаниците 

одбиле да дадат одговор на ова прашање. Нема значајна разлика по ниту еден основ.  

 

Во следниот чекор се врши собирање на бројките на испитаници кои потврдиле дека биле 

жртва на булинг во изминатата 1 година, било во училиште, надвор од училиште, или на 

социјални мрежи. Резултатите се претставени во Таб/граф. 9 подолу.  

 

Таб/граф. 9 

Дали на вас ви се случил булинг во изминатата 1 година? 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

  да 220 22.1 31.8 31.8 

не 471 47.3 68.2 100.0 

Вкупно 691 69.4 100.0  

Нема 

податок 

н/о 304 30.6 
  

Вкупно 995 100.0   

 

 

 



Збирните резултати покажуваат дека отприлика 1/3 од учениците (31.8%) биле жртва на 

некоја форма на булинг во изминатата 1 година.  Треба да се земе во обзир и големата 

темна бројка на тиа што не дале одговор, која збирно изнесува 30.6%.  

 

Ако се гледа колоната “процент“ наместо колоната “валиден процент“, заради тоа што 

првата ги брои и тие што не дале одговориле, сликата е следната: 22.1%  (во бројка: 220 

испитаници) биле жртва, 47.3% не биле, 30.6% не дале одговор. Согласно претходната 

аргументација, логично е да се очекува дека барем еден дел од тие што не дале одговор, 

го избегнале одговорот затоа што биле жртва на булинг.  

 

Се потврдува претходниот заклучок дека булингот е редовна појава во животот на 

средношколците во Скопје. 

 

Вкрстувањето по пол и по етничка припадност дава значајни резултати, меѓутоа 

поврзаноста на овие варијабли со исходото жртва на булинг во изминатата 1 година е многу 

слаба. Може да се заклучи дека булингот им се случува скоро подеднакво на сите. Има 

само незначителни разлики.  

 

Испитаниците кои потврдиле дека биле жртва на булиинг во изминатата 1 година се потоа 

прашани да одговорат од што се состоел булингот. Битно е да се напомене дека 

прашањето е поставено како отворено прашање каде што од испитаникот се очекува сам/а 

да напише од што се состоел булингот. Прашањето намерно е дизајнирано како отворено 

со цел да се даде можност да се опфатат разноликостите во феноменот кој се анализира. 

Потоа, овие текстуални одговори се предмет на дополнителна обработка. Се групираат во 

најчестите категории и се кодираат со цел да се добие нивната бројка. Резултатите се 

прикажани во Таб/граф 10.  

 

Битно е исто така да се примети дека од вкупно 220 испитаници кои потврдиле дека биле 

жртва на булинг, само 142 дале текстуален одговор од што се состоел булингот. Тоа 

ефективно го намалува примерокот; од вкупна бројка од 995 испитаници, ова прашање 

може да се анализира само преку одговорите на 142 испитаници.  

 

За најголем дел од жртвите на булингот изминатата 1 година, конкретно 59.2% булингот се 

состоел од навреди и/или исмевање. Дополнителни 10.6% конкретизирале дека 



навредите/исмевањето се случиле преку социјална мрежа. Со оглед на тоа што одговорите 

се дадени како отворени, може да се очекува дека дополнителен дел од тие 59.2% од 

случаите исто така се случиле преку социјални мрежи, само испитаниците не го 

конкретизирале доволно одговорот.  

 

Таб/граф. 10 

Од што се состоеше булингот? 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

  навреди/исмевање 84 8.4 59.2 59.2 

навреди/исмевање/ПСЦ 15 1.5 10.6 69.7 

лажен профил за 

жртвата/ПСЦ 

4 .4 2.8 72.5 

ширење гласини 4 .4 2.8 75.4 

закани 4 .4 2.8 78.2 

физичко малтретирање 30 3.0 21.1 99.3 

сексуално вознемирување 1 .1 .7 100.0 

Вкупно 142 14.3 100.0  

Нема 

податок 

н/о 78 7.8   

Нема податок 775 77.9   

Вкупно 853 85.7   

Вкупно 995 100.0   

 

 



Другите конкретни договори се: правење лажен профил за жртвата на социјални мрежи 

(2.8%), ширење гласини (2.8%), физичко малтретирање (21.1%), и сексуално 

вознемирување (0.7%).  

 

Во глобала, околу 1/5 од жртвите на булинг во изминатата 1 година, биле жртва на некоја 

форма на физичко малтретирање. Најголемиот дел од останатите биле жртва на некоја 

форма на навредување или исмевање. Релевантен дел од ова се случил со посредство на 

социјалните мрежи.  

 

Таб/граф. 40 во Анекс 1 ги дава одговорите на ова прашање споредени по пол. Може да се 

види дека физичкото малтретирање многу повеќе им се случува на машките (38.3%) 

отколку на девојчињата (11.1%).  Анализата на статистичката значајност го прикажува овој 

резултат како незначаен (p=0.076) при стандардното ниво на доверба (confidence level) од 

95%. Меѓутоа резултатот би бил значаен ако нивото на доверба се спушти на 90%. 

Немањето на доволно докази, при ниво на доверба од 95%, е заради многу малата бројка 

на ученици кои дале текстуален одговор на ова прашања (142). Малиот подпримерок не е 

доволен да се обезбеди значајност. Сепак, заклучок е можен. Физичкото малтретирање е 

многу позастапено кај машките отколку кај девојчињата.  

 

Споредбата по етничка припдност не дава значајни резултати, што значи дека етничката 

припадност не е битен предиктор за видот на булинг. Клучниот предиктор е полот на 

жртвата.  

 

Следното прашање ги анализира причините за булинг (Таб/граф. 11). Дизајнот на 

прашањето е ист како и за претходното. Поставено е во отворена форма, па потоа 

одговорите се групирани во категории.  

 

Анализата дава навистина интересни податоци, со тоа што го има истиот недостаток како 

и кај претходното прашање: има мал број на одговори. Вкупно 109.  

 

Според испитаниците главните причини се: љубомора (18.3%), предрасуди (17.4%), булинг 

се случува без причина (15.6%), покажување надмоќ (10.1%), надворешниот изглед на 

жртвата (9.2%), невоспитаноста на сторителот (9.2%), етничката, верската или национална 



припадност (6.4%), агресивноста/злобата на сторителот (6.4%), немоќта на жртвата (5.5%), 

и сексуалната ориентација на жртвата (1.8%).  

 

Очигледно е дека одговорите на прашањето (категориите) не се исцрпни и взаемно 

исклучиви (mutually exclusive and collectively exhaustive/ MECE). Напротив, очигледни се и  

преклопувања и дивергенција на одговорите. На пример, некои од одговорите ги бараат 

причините на страната на сторителот додека други на страна на жртвата. Причината 

“предрасуди“ се поклопува со причините како што се етничка итн. припадност и сексуална 

ориентација. Понатаму, љубомората и невоспитаноста на сторителот можат да 

коегзистираат, итн.  

 

Битно е да се напомене дека одговорите на прашањето се претставени како што се дадени 

од испитаниците. Тие не се дополнително дефинирани или обликувани. Целта е да се види 

како самите ученици ги разбираат причините за булингот што им се случил. Понатаму во 

анализата ќе се види како овие одговори се разликуваат од одговорите кои се пред-

дефинирани од истражувачите.  

 

Иако, заради малиот број на одговори (109) ова прашање на може да даде статистичка 

значајна квантификација, или да открие некоја корелација, тоа е извонредно битно во 

квалитативна смисла, затоа што го дава опсегот на причини за булингот, како што се 

дефинирани од самите жртви.  

 

Фасцинира фактот што 15.6% од жртвите рекле дека “нема причина“ за булингот. Овој 

одговор, според истражувачите, не значи дека на жртвата не и е јасно зошто била предмет 

на булинг. Тој се сфаќа во смисла на резигнацијата и разочараноста на жртвата околу 

природата на насилството, односно дека булингот се случил само затоа што “на сторителот 

му се може“.  

 

Сличен е одговорот дека причината за булинг било “покажувањето на надмоќ“. Односно, 

дека немало никаква друга причина освен желбата на сторителот да покаже дека е 

помоќен, во смисла на тоа дека на никаков начин жртвата на дала повод за актот на булинг.  

 

Сличен во оваа смисла е и одговорот дека булинг се случил заради немоќта на жртвата да 

се одбрани.   



Таб/граф. 11 

Според вас, која беше причината за булинг? 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

  љубомора 20 2.0 18.3 33.9 

предрасуди 19 1.9 17.4 82.6 

без причина 17 1.7 15.6 65.1 

покажување надмоќ 11 1.1 10.1 98.2 

надворешен изглед 10 1.0 9.2 15.6 

невоспитаност 10 1.0 9.2 49.5 

етничка/верска/нац. 

припадност 

7 .7 6.4 6.4 

агресивност/злоба/омраза 7 .7 6.4 40.4 

немоќ на жртвата 6 .6 5.5 88.1 

сексуална ориентација 2 .2 1.8 100.0 

Вкупно 109 11.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 18 1.8   

н/о 93 9.3   

Нема податок 775 77.9   

Вкупно 886 89.0   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 



Овие егзистенцијалистички договори даваат увид во интимните размислувања на младите 

луѓе за природата на моќта и насилството, нивната резигнација околу фактот дека моќта е 

причина сама по себе и дека насилството постои само заради тоа што жртвата не може да 

се одбрани.  

 

Дел од испитаниците луцидно ја бара причината во љубомората или зависта на 

сторителот. Притоа поврзани се и одговорите дека причината е во агресивноста, злобата 

или невоспитаноста на сторителот.  

 

Дел од испитаниците директно ги посочуваат идентитетските разлики како директна 

причина за булинг. На ова блиску се надоврзува одговорот дека причината се 

предрасудите на сторителот.  

 

Последното од серијата на прашања кои се однесуваат на директно искуство со булинг во 

изминатата 1 година се бави со ракциите на жртвите на булингот (Таб/граф. 11).  

 

Од вкупно 220 испитаници кои потврдиле дека биле жртва на булинг, одговор на 

прашањето за тоа како реагирале дале 129 испитаници.  

 

Само околу ¼  (24.0%) рекле дека се спротивставиле.  

 

Скоро ½ рекле дека не реагирале, и 15.5% од жртвите признале дека биле исплашени или 

вознемирени.  

 

И ова прашање, какои и претходните две бара отворени текстуални одговори од 

испитаниците, кои потоа се дополнително обработени.  

  



Таб/граф. 11 

Како реагиравте? 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

  со страв/вознемиреност 20 2.0 15.5 15.5 

се спротиставив/се бранев 31 3.1 24.0 39.5 

игнорирав/не реагирав 63 6.3 48.8 88.4 

пријавив (во училиште) 9 .9 7.0 95.3 

кажав дома 2 .2 1.6 96.9 

го/ја блокирав/ПСЦ 4 .4 3.1 100.0 

Вкупно 129 13.0 100.0  

Нема 

податок 

но 91 9.1   

Нема податок 775 77.9   

Вкупно 866 87.0   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

Следното прашање во анализата се бави со делот од булингот кој се пријавува.  

Таб/граф. 12 ги соддржат податоците за случаите на булинг во училиштето, додека 

дополнители одговори за пријавување на булингот кој се случува надвор од училиштето и 

на социјалните мрежи се вклучени во Анекс 1.  

 



Таб/граф. 12 

Според вас, колку од случаите на булинг во училиштето се 

пријавуваат? 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 помалку од 30% 661 66.4 75.0 75.0 

30-70% 167 16.8 19.0 94.0 

71-100% 53 5.3 6.0 100.0 

Вкупно 881 88.5 100.0  

Нема 

податок 

не знам 53 5.3   

но 61 6.1   

Вкупно 114 11.5   

Вкупно 995 100.0   

 

 
 

Во глобала, ¾ (75.0%) од учениците сметаат дека помалку од 30% од булингот се 

пријавува. Категоријата “помалку од 30%“ се добива со спојување на категориите од 0-10%, 

10-20%, и 20-30%. На тој начин се добива на прегледност меѓутоа се губи на прецизност.  

Прегледот на овие под-категории разложени по децили покажува дека 39.8% од учениците 

сметаат дека се пријавува помалку од 10% од булингот; дополнителни 17.2% сметаат дека 

се пријавува помеѓу 10-20% од булингот.  



Заклучокот е дека мнозинството од учениците смета дека само мал дел од булингот се 

пријавува.  

Интересно е прашањето “каде имало повеќе булинг“, дали во основно или во средно 

училиште (Таб/граф. 13). Анализата на оваа димензија може да биде од големо значење 

за јавните политики за справување со булингот.  

Таб/граф. 13 

Според вас каде има/ло повеќе булинг? 

 Број Процент 
Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 сега, во средното во кое 

учам 

289 29.0 40.4 40.4 

во основното во кое учев 427 42.9 59.6 100.0 

Вкупно 716 72.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 104 10.5   

н/о 175 17.6   

Вкупно 279 28.0   

Вкупно 995 100.0   

 

 



Како што се гледа од Таб/граф. 13, мнозинството од учениците (59.6%) сметаат дека имало 

повеќе булинг во основното училиште.  

Интересни сознанија се добиваат од споредбата по пол, етничка припадност и место на 

живеење (Анекс 1,Таб/граф.53-56).  

Споредбата по пол потврдува дека одговорот е ист и за девојчињата и за машките, но 

резултатот е на граница на статистичка значајност (p=0.53) и притоа коефициентот на 

корелација е многу низок. Во суштина, нема битна разлика помеѓу машките и девојчињата 

во однос на ова прашање. И едните и другите сметаат дека повеќе булинг имало во 

основното училиште.  

Споредено по етничка припадност, состојбата е различна (Анекс 1,Таб/граф. 54). 

Одговорите на Македонците и Албанците се разликуваат. Додека 66.1% од Македонците 

велат дека повеќе булинг имало во основно, тоа го тврдат само 47.7% од Албанците. 

Мнозинството од Албанците (52.3 %) сметаат дека повеќе булинг има во средно. 

Резултатот е извонредно статистички значаен (p<0.001), што ќе рече, има цврсти докази за 

ова тврдење. Притоа корелацијата е слаба (Phi=0.172, Cramer’s V=0.172).   

Значајна разлика се гледа и споредено по основот место на живеење. Од учениците кои се 

од град 64.1% велат дека повеќе булинг имало во основно а 36.9% сега во средно. Од 

учениците кои се од село 50.2% велат дека повеќе булинг имало во основно а 49.8% сега 

во средно (Анекс 1,Таб/граф. 55). Резултатот е повторно извонредно статистички значаен 

(p<0.001), меѓутоа корелацијата е слаба (Cramer’s V =0.132). Притоа, битно е да се 

напомене дека ова e меѓу ретките варијабли каде што местото не живеење има влијание, 

односно одговорот зависи од местото на живеење на ученикот.  

 

2.1.3 Причини за булинг  

Последното прашање на темата булинг, ги истражува “честите причини за булинг“ помеѓу 

средношколците во Скопје. Прашањето им претставува на испитаниците 18 можни “чести 

причини“ и бара од нив да го изразат своето согласување на скала од 1-5.  



Таб/граф 14. ги претставувуваат просечни оценки за секоја индицирана причина. Таб/граф. 

57-74 во Анкес 1 ги претставуваат бројките/процентите на испитаници по оценка 1-5 за 

секоја од категориите.  

Од причини на концизност на текстот, во главниот текст е вклучена само Таб/граф 14. 

Меѓутоа,битно е да се напомене дека Таб/граф 57-74 во Анекс 1 се подеднакво релевантни 

за проценка на причините.  

Просечните оценки по категорија се добри за сумарно претставување на многу податоци, 

како што е овде случај, во една табела и графа.  Меѓутоа, просечната оценка сокрива многу 

од податоците.  

Како пример, ако половина од испитаниците одбреат многу ниска оценка и пола одберат 

максимално висока оценка, резултат е отприлика во средина. Просекот не открива дека по 

тоа прашање имало голема несогласност помеѓу испитаниците.  

Таб. 14. Честа причина за булинг е тоа што жртвата: 

 Просек 

Стандардна 

девијација 

...не знае вербално да се спротистави 3.78 1.27 

...не знае физички да се спротистави 3.65 1.33 

...е физички послаба 3.63 1.26 

...е од друга етничка припадност 3.20 1.42 

...е посрамежлива 3.06 1.38 

...е помала по возраст 3.03 1.30 

...има некоја ментална попреченост 3.00 1.45 

...не е убаво облечена 2.90 1.38 

...има различни идеолошки или културни убедувања 2.87 1.34 

...е од помалку богато семејство 2.85 1.39 

...не е популарна 2.80 1.39 

...има различна верска припадност 2.79 1.43 

...има некоја физичка попреченост 2.77 1.48 

...е од дел од Скопје што се смета за инфериорен 2.74 1.41 

...има различни политички убедувања 2.59 1.39 

...има подобри оценки 2.48 1.34 

...по потекло не е од Скопје 2.30 1.28 

...има послаби оценки 2.05 1.20 

 

Заради тоа е битно да се прегледаат и Таб/граф 57-74 во Анкес 1 каде што може да се види 

распоредот на мислења на скалата од 1-5.  



Воедно, во Таб/граф 14 е прикажана и стандардната девијација која што е мерка на 

централна тенденција. Колку е стандардната девијација помала, толку одговорите се 

поблиску распоредени околу просекот; колку е поголема, толку одговорите се пошироко 

распоредени на скалата 1-5.  

 

 Најголема стандардна девијација има кај категориите физичка попреченост, ментална 

попреченост, верска припадност, етничка припадност, и припадност на дел од Скопје кој се 

смета за инфериорен. Тоа значи дека по овие прашања има најмногу несогласување 

помеѓу испитаниците. Најмала е стандардната девијација кај категоријата послаби оценки. 

Воедно тоа е и најмалата просечна оценка. Тоа значи дека најголемиот број на одговори 

се концентрирани околу скалилото 2 (значи од 1 до 3). Односно има висок степен на 

согласност помеѓу испитаниците дека послабите оценки не се честа причина за булинг.  

 

Според учениците, оценките на жртвата, како и тоа дали е од Скопје или не се помеѓу 

најмалку честите причини за булинг.  

 

На врвот на скалата се варијаблите кои ја отсликуваат немоќта на жртвата: вербално да се 

спротистави, физички да се спротистави, како и фактот што жртвата е физички послаба. 

После ова следи етничката припадност на жртвата.  

 

Со оглед на сензитивноста на прашањето на етничките односи во Северна Македонија, 

битно е ова прашање доолнително да се расчлени. Таб/граф 15 ги прикажуваат ставовите 

на учениците по ова прашање – колку етничката припадност на жртвата е причина за 

булинг -  во зависност од нивната етничка припадност. Тоа што е интересно да се забележи 

е разликата помеѓу учениците Албанци наспроти Македонците и другите. Албанците во 

поголема мера (32.4%) воопшто не се согласуваат дека етничката припадност на жртвата 

е причина за булинг. Од друга страна другите етнички заедници (Роми, Власи, Срби Турци) 

се многу посклони (38%) целосно да се согласат дека етничката припадност на жртвата е 

причина за булинг.  

 

  



Граф. 14 Честа причина за булинг е тоа што жртвата: 

 
 

. 

 



Таб/граф. 15 

Етничка припадност * ...е од друга етничка припадност Crosstabulation 

% within Етничка припадност   

 

Етничка припадност 

Total македонска албанска друга но 

...е од друга 

етничка 

припадност 

воопшто не се согласувам 14.2% 32.4% 18.5% 16.7% 18.8% 

не се согласувам 13.3% 8.9% 13.0% 16.7% 12.3% 

сосема малку се согласувам 26.4% 20.1% 16.7% 16.7% 23.6% 

се согласувам 23.5% 16.8% 13.9% 8.3% 20.6% 

целосно се согласувам 22.6% 21.8% 38.0% 41.7% 24.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 

 



2.2 Говор на омраза 

Следниот дел од истражувањето се фокусира на присуството на говор на омраза во 

училиштата. Следната дефиниција на говор на омраза беше вкклучена во анкетниот 

прашалник со цел дополнително објаснување за испитаниците:  

 

“Говор на омраза — поим кој означува говор чија намера е да вознемири, понижи, или 

предизвика насилство или активности врз основа на предрасуди против лица или групи на 

луѓе врз основа на нивната етничка припадност, раса, националност, религија, сексуална 

ориентација, родов идентитет, физичка или ментална попреченост, политички ставови, 

социо-економски статус, изглед (како висина, тежина и боја на коса), или било која друга 

особина. Терминот се однесува и на пишана и на усна комуникација, вклучувајќи ја и 

интернет комуникацијата.“ 

 

2.2.1 Присуство на говор на омраза 

 
Првото прашање од интерес, конзистентно со пристапок и кон претходната тема се 

однесува на перцепцијата за присуството на говорот на омраза помеѓу учениците.  

 

Таб/граф. 16 ги прикажува одговорите на прашањето: 

 

“На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутен говорот на омраза помеѓу 

учениците  во вашето училиште?“ 

 

Само околу 1/10 од учениците вели дека на постои говор на омраза во нивното училиште. 

Мнозинството од учениците смета дека говорот на омраза е или присутен (35.3%) или многу 

присутен (15.9%).  

 

Таб/граф. 79-80 во Анекс 1 ги прикажуваат одговорите споредени по основните предиктори 

пол и етничка припадност. Резултатите се извонредно значајни и по пол (p<0.001), и по 

етничка припадност (p<0.001), меѓутоа корелацијата е од мал интензитет (Cramer’s V за 

пол е 0.159, a за етничка припадност е 0.116). Резултатите не се значајни по место на 

живеење и година во средно.  

 



Таб/граф. 16 

Присуство на говорот на омраза помеѓу учениците во училиштето 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 воопшто не е присутен 93 9.3 10.7 10.7 

сосема малку 151 15.2 17.4 28.1 

малку 180 18.1 20.7 48.8 

присутен е 307 30.9 35.3 84.1 

многу е присутен 138 13.9 15.9 100.0 

Вкупно 869 87.3 100.0  

Нема 

податок 

не знам 31 3.1   

н/о 95 9.5   

Вкупно 126 12.7   

Вкупно 995 100.0   

 

 

Следно, испитаниците се прашани за опсегот на говорот на омраза во нивното училиште 

(Таб/граф. 17). Конкретното прашање гласи:  

“По ваше мислење, колку од учениците во вашето училиште биле изложени на некоја 

форма на говор на омраза од страна на соученици во училиштето во изминатата 1 

година?“  

 



Одговорите во Таб/граф. 17 се формулирани на ист начин како кај прашањата кои се 

однесуваа на булингот. Оригиналните децили (сегменти од по 10%) се групирани во три 

категории: помалку од 30%, 30-70%, и 71-100%.  

 

Таб/граф. 17 

Изложеност на учениците на говор на омраза во училиштето во 

изминатата 1 година 

 Број Процент 
Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 помалку од 30% 395 39.7 45.0 45.0 

30-70% 387 38.9 44.1 89.2 

71-100% 95 9.5 10.8 100.0 

Вкупно 877 88.1 100.0  

Нема 

податок 

не знам 52 5.2   

но 66 6.6   

Вкупно 118 11.9   

Вкупно 995 100.0   

 

 
 

 
Како што може да се види, сколо ½ од испитаниците (45%) сметаат дека помалку од 30% 

од нивните соученици биле изложени на говор на омраза. Овие 45% се делат по децили на 



следниот начин: 19.3% сметаат дека помалку од 10% од нивните соученици биле изложени 

на говор на омраза, 13.3% сметаат дека тоа им се случило на помеѓу 10-20%, и 12.4% дека 

им се случило на помеѓу 20-30%.   

Што се однесува до формите во кои говорот на омраза е изразен, учениците беа прашани 

на оценат на скала од 1-5 кои се најчестите форми на говор на омраза. Опциите вклучуваа: 

вербална, пишана, визуелна, и на социјални мрежи. Таб/граф. 18 подолу ги покажуваат 

просечните оценки и стандардните девијации.  

 

Таб/граф. 18 

Најчести форми на говор на омраза меѓу учениците 

во вашето училиште 

 Просек 
Стандардна 
девијација 

На социјални мрежи 3.33 1.51 

Вербална 3.10 1.46 

Визуелна 2.66 1.38 

Пишана 2.31 1.30 

 

 

 



Очигледно е дека говорот на омраза најчесто се сретнува на социјалните мрежи. Ова е 

конзистентно со наодите за формите на булингот. Најмногу булинг имаше на социјалните 

мрежи.  

 

Притоа треба да се има во предвид дека вербалниот, пишаниот, невербалниот булинг и 

говорот на омраза се испреплетени категории. Многу од случаите на вербален булинг кои 

соддржат навредување по некој од забранетите основи (пол, етничка припадност, верска 

припадност, итн.)  можат да соддржат говор на омраза.  

 

Правно, тоа е комплицирана материја и ќе зависи во голема мера од границите на 

слободата на говорот кои во различни држави се различно дефинирани. Тоа зависи од 

многу фактори, вклучително и историски, политички и културни сензибилитети.1  

 

 

2.2.2 Лично искуство со говор на омраза 

После поопштите прашања за присуство на говорот на омраза во нивното училиште и за 

изложеноста воопшто, испитаниците се директно прашани дали биле жртва на говор на 

омраза во изминатата 1 година. Таб/граф. 19 ги претставуваат резултатите.  

 

Притоа, приметливо е како стапката на неодговор која на претходните две прашања беше 

околу 11-12% веднаш скока на 22.6% во моментот кога е поставено лично прашање.  

 

 

 

 

 

 

 
1 На пример, во голем дел од земјите во ЕУ а и во Северна Македонија негирањето на Холокаустот е кривично 

дело. Во САД на пример, тоа не е случај. Меѓутоа во САД постои хипер-сензитивност на самата придавка “црн“ 

што во многу земји слободно се користи за да се дефинира расната припадност. Понатаму во некои земји 

самиот термин “расен, расна“ се смета за навредлив па наместо тоа се користи терминот “етничка припадност“ 

за тоа што во други држави се именува како “раса“ итн.   

 



Таб/граф. 19 

Дали сте биле жртва на говор на омраза во изминатата 1 

година? 

 Број Процент 
Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 да 194 19.5 25.2 25.2 

не 576 57.9 74.8 100.0 

Вкупно 770 77.4 100.0  

Нема 

податок 

не знам 43 4.3   

н/о 182 18.3   

Вкупно 225 22.6   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

Околу ¼ од учениците (25.2%) биле изложени на некоја форма на говор на омраза во 

изминатата 1 година. Околу ¾ рекле дека не биле предмет на говор на омраза.  

 

Битно е да се напомене дека прашањето е дефинирано општо, односно, не бара 

разграничување помеѓу говор на омраза во училиштето, надвор од училиштето, или на 

социјалните мрежи.  

 



Споредно по пол, нема значајна разлика во одговорите. Тоа значи дека и машките и 

девојчињата подеднакво сметаат дека биле жртви на говор на омраза во изминатата 1 

година. Споредено по етничка припадност (Таб/граф. 20) резултатот е статистички значаен 

(p<0.05) меѓутоа корелацијата е слаба (Cramer’s V =0.135).  

 

Таб/граф. 20 

 

Етничка припадност * Дали сте биле жртва на говор на омраза во изминатата 

1 година?   

% по Етничка припадност   

 

Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Дали сте биле жртва на 

говор на омраза во 

изминатата 1 година? 

да 28.8% 15.4% 25.2% 42.9% 25.2% 

не 71.2% 84.6% 74.8% 57.1% 74.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 
Приметливо е дека учениците од албанска етничка припадност се помалку склони да кажат 

дека биле жртва на говор на омраза во споредба со учениците од македонска или друга 



етничка припадност. Слична разлика беше приметена и кај прашањата што се однесуваа 

на претрпен булинг.  

 

2.3 Дискриминација 

Последната тема од интерес во анкетата со средношколците од Град Скопје е 

дискриминацијата. Воведот во тој дел од анкетниот прашалник ја дава следната 

дефиниција на дискриминација:  

 

“Дискриминација е кога едно лице или група на луѓе се ставени во нееднаков и 

понеповолен третман во однос на останатите врз основа на одредени карактеристики на 

лицето или групата. Дискриминацијата може да се заснова на една или повеќе 

дискриминаторски основи како на пример: етничка припадност, националност, религија, 

сексуална ориентација, родов идентитет, попреченост, социо-економски статус и друго. 

Нееднаквиот, различниот, понеповолниот или поповолниот третман претставува 

дискриминација кога нема објективно и разумно оправдување.“ 

 

2.4 Присуство на дискриминација 

Таб/граф. 21 ги претставуваат резултатите од прашањето: “На скала од 1 до 5, по ваше 

мислење, колку е присутна дискриминацијата во вашето училиште?“  

 

Околу 1/3 од учениците сметаат дека дискриминацијата или воопшто не е присутна (17.2%) 

или е сосема малку присутна (17.4%). На спротивната страна од скалата, нешто повеќе од 

1/3 од учениците сметаат дека дискриминацијата е присутна (25.4%) или многу присутна 

(12.3%). Стапката на не-одговор е помала во споредба со претходните лични прашања и 

изнесува (14.9%).  

 

Споредено по пол, девојчињата сметаат дека дискриминацијата е пораширена во нивното 

училиште (Анекс 1, Таб/граф.86). Многу помалку од девојчињата велат дека 

дискриминацијата воопшто не е раширена (10.8%) во споредба со машките (24.5%).  

 

На другата страна на скалата, повеќе од девојчињата велат дека дискриминација е 

присутна (30.9%) или многу присутна (16.4%) во споредба со машките (19.8% - присутна, и 

7.3% - многу присутна). Разликата по пол е извонредно статистички значајна (p<0.001) со 



тоа што корелацијата е слаба кон умерена (Cramer’s V=0.185). Заклучокот е дека 

девојчињата и машките имаат различна перцепција за дискриминацијата во нивното 

училиште.  

Таб/граф. 21 

На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутна дискриминацијата 

во вашето училиште? 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 воопшто не е присутна 146 14.7 17.2 17.2 

сосема малку 147 14.8 17.4 34.6 

малку 235 23.6 27.7 62.3 

присутна е 215 21.6 25.4 87.7 

многу е присутна 104 10.5 12.3 100.0 

Вкупно 847 85.1 100.0  

Нема 

податок 

не знам 34 3.4   

н/о 114 11.5   

Вкупно 148 14.9   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

Споредено по етничка припадност (Анекс 1, Таб/граф. 87), разликата е повторно 

статистички значајна (p<0.001), меѓутоа врската е многу слаба (Cramer’s V=0.118).  



Заклучокот е дека разликата во перцпецијата на дискриминација скоро воопшто не зависи 

од етничката припадност. Многу повеќе зависи од полот на учениците, при што 

девојчињата сметаат дека дискриминацијата е пораширена во споредба со машките.  

 

Следното прашање, исто како и за претходните две теми, булингот и говорот на омраза, 

се однесува на изложеноста на учениците на дискриминација во училиштето. Конкретното 

прашање гласи:  

 

“По ваше мислење, колку од учениците во вашето училиште биле изложени на некоја 

форма на дискриминација, во училиштето во изминатата 1 година?“ 

 

Резултатите се претставени во Таб/граф. 22 подолу. Клучните излезни категории 

(одговори) се добиени на ист начин како и кај претходните две теми, со спојување на 

децилите во 3 групи: помалку од 30%, 30-70%, и 71-100%.  

 

Вкупно половина од учениците (50.5%) смета дека помалку од 30% од нивните соученици 

биле изложени на дискриминација во училиштето во изминатата 1 година. Меѓутоа, 39.5% 

од испитаниците рекла дека меѓу 30-70% од нивните соученици биле изложени на 

дискриминација. Многу мал дел од испитаницита (10%) смета дека дискриминацијата е 

многу распоростанета во училиштето,помеѓу 71-100%.  

 

Споредбите по пол и по етничка припадност го потврдуваат заклучокот од претходното 

прашање. Резултатите се значајни но корелацијата многу слаба.  

 

Заклучокот е дека разликата во перцпецијата на дискриминацијата повеќе зависи од полот 

на учениците отколку од нивната етничка припадност.  

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 22 

Изложеност на учениците на дискриминација во училиштето 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 помалку од 30% 425 42.7 50.5 50.5 

30-70% 333 33.5 39.5 90.0 

71-100% 84 8.4 10.0 100.0 

Вкупно 842 84.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 60 6.0   

но 93 9.3   

Вкупно 153 15.4   

Вкупно 995 100.0   

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



3. Втор Дел. Главни резултати од анкета со наставници  
 

Вториот дел од истражувањето се состои од анкета со 225 наставници од истите средни 

училишта во Градот Скопје.  

Прашалникот за анкетета со наставниците беше пократок но генерално конзистентен со 

прашалникот за анкетата со учениците.  

Идентична методологија беше применета и при собирањето на подаотците како и нивната 

анализа.  

Главните наоди се вклучени во следниот дел од текстот.  

Дополнителните табели и градфикони се вклучени во Анекс 2, во прилог на овој извештај.  

Дел од наодите во главниот текст се повикуваат на табелите и графиконите од Анекс 2.  

 

3.1 Булинг 

3.1.1 Присуство на булинг 

Таб/граф. 23 ги претставуваат перцепциите на наставниците за присуството на булингот 

помеѓу учениците во нивното училиште.  

Како што може да се види, нешто помалку од 40% од наставниците сметаат дека воопшто 

не е присутен (7%) или е сосема малку присутен (31.3%), додека на спротивната страна од 

скалата околу 1/3 наставниците сметаат дека е присутен (31.7%) или многу присутен 

(2.9%).  

Таб/граф. 96-99 во Анекс 2 ги преставуваат резултите по пол, возраст, етничка припадност, 

и години искуство во секторот образование.  

Нема значајна разлика помеѓу перцпециите на наставниците споредено по овие основи.  

 

 

 

 



Таб/граф. 23 

На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутен булингот помеѓу 

учениците во вашето училиште? 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не е присутен 17 6.7 7.0 7.0 

сосема малку 76 29.8 31.3 38.3 

малку 66 25.9 27.2 65.4 

присутен е 77 30.2 31.7 97.1 

многу е пристуен 7 2.7 2.9 100.0 

Вкупно 243 95.3 100.0  

Нема 

податок 

не знам 4 1.6   

н/о 8 3.1   

Вкупно 12 4.7   

Вкупно 255 100.0   

 

 

 

Може да се направи споредба помеѓу просечната оценка дадена по ова прашање од страна 

на учениците и просечната оценка од наставниците. Просекот од учениците е 2.92   додека 

просекот од наставниците е 2.96. Заклучокот е дека наставниците сметаат дека булингот е 



поприсутен во споредба со учениците. Сепак, оценките се премногу блиску за разликата 

да биде значајна.    

Таб/граф. 24 подолу ги претставуваат ставовите на наставниците во однос на опсегот на 

булинг во нивното училиште, односно делот од уениците кои се изложени на булинг. 

Конкретната формулација на прашањето е:  

“По ваше мислење, колку од учениците во вашето училиште биле изложени на некоја   

форма на вербален или невербален булинг од нивните соученици во училиштето во 

изминатата 1 година?“ 

Прашањето е претставено во скратена форма во Таб/граф. 24 заради ограничувањето што 

постои во софтверот за обработка на податоци (SPSS) по поглед на должината на 

прашаењо.Истото важи за сите прашања кои се однесуваат на изложеност во извештајот.  

Одговорите се групирани во три категории: помалку од 30%, 30-70%, 71-100%. Како што 

може да се види од Таб/граф. 24, околу 2/3 од наставниците (66.8%) сметаат дека предмет 

на булинг во изминатата година биле помалку од 30% од учениците.  

За споредба, 61.9% од учениците го одбрале овој одговор на прашањето колку од нивните 

соученици биле предмет на оваа форма на булинг во изминатата година. (Таб/граф. 2 

погоре во текстот). Слични се пропорциите помеѓу наставниците и учениците кои се 

одлучиле со останатите два одговори: помалку од 30% и 30-70%. Заклучокот е дека 

перцпепциите на наставниците се релативнос слични со перцепциите на учениците по ова 

прашање.  

Таб/граф. 100-103 во Анкес 2 ги прикажуваат договорите на ова прашање споредени по 

стандардните независни варијабли: пол, возраст, етничка припадност, и години искуство 

во образовниот сектор. Нема значајни разлики кога резултатите се споредуваат по пол, 

етничка припадност, и години искуство.  

Меѓутоа, постои значајна разлика кога резултатите се споредуваат по возраста на 

наставникот. Резултатот е статистички цврсто значаен (p<0.005), со тоа што корелацијата 

е слаба накај умерена (Cramer’s V =0.187).  

Разликата е во тоа што помладите наставници сметаат дека поголем број од учениците 

биле изложени на вербален или невербален булинг во училиштето во минатата година. Со 

други зборови, помладите наставници се посензибилизирани на булингот.  



Таб/граф. 24 

Изложеност на учениците на вербален или невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 година 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 помалку од 30% 151 59.2 66.8 66.8 

30-70% 69 27.1 30.5 97.3 

71-100% 6 2.4 2.7 100.0 

Вкупно 226 88.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 21 8.2   

но 8 3.1   

Вкупно 29 11.4   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 
 

Таб/граф. 25 подолу ги прикажуваат одговорите на прашањето:  

 

“По ваше мислење, колку од учениците во вашето училиште биле изложени на некоја   

форма на  физички булинг од нивните соученици во училиштето во изминатата 1 

година?“ 

 



Огромниот дел од наставниците (86.7%) смета дека физичкиот булинг во нивното училиште 

е од мал размер и дека опфаќа помалку од 30% од учениците. Разложено по децили, 60.2% 

од наставниците рекле дека предмет на физички булинг биле помалку од 10% од 

учениците, 18.4% рекле меѓу 10-20%, и 8.2% рекле помеѓу 20-30%.  

Таб/граф.25 

Изложеност на учениците на физички булинг во училиштето во 

минатата 1 година 

 Број Процент 
 Валиден 
Процент 

Кумулативен 
Процент 

 помалку од 30% 170 66.7 86.7 86.7 

30-70% 25 9.8 12.8 99.5 

71-100% 1 .4 .5 100.0 

Вкупно 196 76.9 100.0  

Нема 

податок 

не знам 21 8.2   

но 38 14.9   

Вкупно 59 23.1   

Вкупно 255 100.0   

 

 

 

За споредба, истото го рекле 77.4% од учениците (Таб/граф. 3 погоре). Во суштина, 

перцепцијата на наставниците и на учениците за размерот на физичкиот булинг во 

училиштето се релативно слични. 



 Заклучокот што се наметнува е дека наставниците имаат добар увид во тоа што им се 

случува на учениците во училиштето.  

Таб/граф. 104-107 во Анекс 2 ги прикажуваат одговорите споредени по стандардните 

предиктори: пол, возраст, етничка припадност, и години искуство во образование. Нема 

значајни разлики ниту по еден од овие основи.  

Таб/граф.26 

Според вас, колку од случаите на булинг во училиштето се 

пријавуваат? 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 помалку од 30% 166 65.1 74.4 74.4 

30-70% 36 14.1 16.1 90.6 

71-100% 21 8.2 9.4 100.0 

Вкупно 223 87.5 100.0  

Нема 

податок 

не знам 20 7.8   

но 12 4.7   

Вкупно 32 12.5   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 



Околу ¾ од наставниците (74.4%) сметаат дека помалку од 30% од случаите на булинг се 

пријавуваат.  

Само околу 1/10 од наставниците (9.4%) сметаат дека сите случаи се пријавуваат.  

Интересно е дека перцепцијата на наставниците и на учениците се скоро идентични: истиот 

став го имаат 75% од учениците (Таб/граф. 12 погоре). 

Многу слични се и пропорциите на ученици и наставници кои ги одбрале другите две опции. 

Значи, и по ова прашање има конзистентни ставови помеѓу наставниците и учениците.  

 

3.1.2 Причини за булинг  

Исто како и учениците (Таб/граф. 14), и наставниците (Таб/граф. 27) се прашани да 

одговорат на 18 затворени прашања кои се однесуваат на честите причини за булинг. 

Секое прашање се одговара со оценка од 1 до 5, каде што 1=воопшто не се согласувам, и 

5 = целосно се согласувам. Методологијата во анализата на овие одговори беше подетално 

образложена во претходниот дел. Истата методологија е применета и овде.  

Треба да се напомене дека стандардните девијации во оценките од наставниците се 

помали заради тоа што е помал примерокот. Меѓутоа важи истиот принцип: помала 

стандардна девијација значи дека одговорите се поблиску распоредени околу просекот. 

Стандардните девијации можат да се споредуваат само во рамки на истиот примерок. 

Меѓутоа просечните оценки можат да се споредуваат помеѓу наставниците и учениците. 

За да се провери дали разликата во ставот помеѓу наставниицте и учениците по секое 

прашање е значајна, потребно е да се направи Т-Тест за секое прашање. Тоа во овој случај 

е од помала важност.  

 

 

 

 

 

 



Таб. 27  

Честа причина за булинг е тоа што жртвата: Просек 

Стандардна 

девијација 

...не знае вербално да се спротистави 3,67 1.14 

...е физички послаба 3,51 1.16 

...е посрамежлива 3,43 1.23 

...не знае физички да се спротистави 3,40 1.22 

...е од помалку богато семејство 3,09 1.27 

... е од дел од Скопје пшто се смета за инфериорен 3,04 1.29 

...не е популарна 3,01 1.28 

...не е убаво облечена 2,98 1.21 

...е од друга етничка припадност 2,72 1.33 

...е помала по возраст 2,70 1.24 

...има различни идеолошки или културни убедувања 2,66 1.19 

...има некоја ментална попреченост 2,59 1.24 

...има различна верска припадност 2,55 1.25 

...по потекло не е од Скопје 2,54 1.23 

...има подобри оценки 2,51 1.11 

...има некоја физичка попреченост 2,50 1.29 

...има различни политички убедувања 2,46 1.26 

...има послаби оценки 2,40 1.18 

 
Тоа што е битно да се примети е дека одговорите на наставниците и одговорите на 

учениците се генерално конзистентни. Истите или слични категории го држат врвот на 

рангирањето и кај учениците и кај наставниците. Воедно истите категории се присутни кај 

двете групи на испитаници, со мали разлики, и на дното на рангирањето.  

Заклучокот е повторно дека перцепциите и ставовите на наставниците и учениците се 

блиску конзистентни.  

За разлика од претходните прашања кои се бавеа со перцепциите за присутноста на 

булингот во училиштата, ова прашање (Таб/граф 14 и 27) се бави со ставовите на 

испитаниците за причините за булингот. Интересно е тоа што ставовите на наставниците и 

на учениците за причините за булингот се слични. Притоа треба да се потенцира дека ова 

се ставови кои се даваат за пре-дефинирани опции, кои се оценуваат на скала 1-5.  

 



Граф. 27  
 

 
 

 
 

 



3.2 Говор на омраза 
 

После прашањата кои се однесуваат на булинг, наставниците, исто како и учениците, беа 

анкетирани за присуството на говорот на омраза во нивното училиште. Главните наоди се 

претставени во главниот текст, а дополнителни табели и графикони се вклучени во Анекс 

2.   

 

3.2.1 Присуство на говор на омраза 

Таб/граф. 28 подолу ја прикажува перцепцијата на наставниците на присуството на говорот 

на омраза воопшто во училиштата.  

Околу ¼ од наставниците сметаат дека говорот на омраза е присутен (23.7%) или е многу 

присутен (2.1%). На другата страна од скалата, 12.7% од наставниците сметаат дека 

говорот на омраза не е воопшто присутен, и 32.6% сметаат дека е само малку присутен.  

По ова прашањер, може да се види разлика помеѓу перцепцијата на наставниците и 

учениците.  

Учениците се многу повеќе склони да сметаат дека говорот на омраза е присутен (35.3%) 

или многу присутен (15.9%) во нивното училиште (Таб/граф. 14).  

Нема значајна разлика помеѓу ставовите на наставниците споредено по клучните 

предиктори, пол, етничка припадност, возраст, и години искуство во образованието.  

Заклучокот е дека според наставниците говорот на омраза е помалку присутен во споредба 

со учениците.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 28 

Присуство на говорот на омраза помеѓу учениците во училиштето 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не е присутен 30 11.8 12.7 12.7 

сосема малку 77 30.2 32.6 45.3 

малку 68 26.7 28.8 74.2 

присутен е 56 22.0 23.7 97.9 

многу е присутен 5 2.0 2.1 100.0 

Вкупно 236 92.5 100.0  

Нема 

податок 

не знам 2 .8   

н/о 17 6.7   

Вкупно 19 7.5   

Вкупно 255 100.0   

 

 

 

Таб/граф. 29 подолу ги даваат резултатите за перцепцијата на наставниците за делот од 

уениците кои биле изложени на говор на омраза во изминатата 1 година.  

Прашањето е формулирано на идентичен начин како сите прашања за изложеност (и 

претставено во скратена форма во Таб/граф. 29), и излезните одговори се добиени на ист 

начин, преку собирање на децилите.  



Повеќе од ¾ од наставниците (77.2%) сметаат дека помалку од 30% од учениицте биле 

изложени на говор на омраза во изминатата 1 година. Разложено по децили: 44.6% од 

наставниците рекла дека изложени биле помалку од 10% од учениците, 18.8% рекла дека 

изложени биле помеѓу 10-20% од учениците, и 13.8% дека изложени биле 20-30% од 

учениците.  

Општо речено скоро пола од наставниците сметаат дека говорот на омраза е многу ретка 

појава во училиштата.  

Таб/граф. 29  

Изложеност на учениците на говор на омраза во училиштето во 

изминатата 1 година 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 помалку од 30% 173 67.8 77.2 77.2 

30-70% 45 17.6 20.1 97.3 

71-100% 6 2.4 2.7 100.0 

Вкупно 224 87.8 100.0  

Нема 

податок 

не знам 18 7.1   

но 13 5.1   

Вкупно 31 12.2   

Вкупно 255 100.0   

 

 



Ставот на учениците е дека говорот на омраза е позастапен: 45% рекле дека помалку од 

30% биле изложени, 44.1% дека 30-70% биле изложени, и 10.8% дека 71-100% биле 

изложени.   

Разликата постои но очигледно е поклопоување на структурата на одговорите. Многу малку 

и од наставниците и ученииците сметаат дека говорот на омраза е сеприсутен, во смисла 

на тоа дека многу учениците го претрпеле изминатата 1 година. 

Во одговор на прашањето која форма на говор на омраза сметаат дека е најчеста меѓу 

учениците, наставниците сметаат дека тоа е говорот на омраза зиразен преку социјални 

мрежи (Таб/граф. 30). 

Таб/граф. 30 

 Просек 

Стандардна 

девијација 

На социјални мрежи 3,23 1.49 

Вербална 3,06 1.34 

Визуелна 2,40 1.20 

Пишана 2,30 1.22 

 

 

Следи вербалана, а после неа визуелната и на крај пишаната. Во суштина, конзистентна е 

перцепцијата и на наставниците и на учениците дека најголем дел и од булингот и од 



говорот на омраза се случува преку социјалните мрежи. Учениците дури го имаа 

потенцирано отварањето на лажни профили за жртвата како еден конкретен облик на 

булинг кој се одвива преку социјалните мрежи.  

 

3.3 Дискриминација 
 

Следната тема од интерес во анкетата со наставниците е присуството на дискриминацијата 

во училиштата (Таб/граф. 27).  

 

3.3.1 Присуство на дискриминација  

Битно е да се подвлече дека прашањето се однесува на дискриминација помеѓу учениците. 

Конкретното прашање во анкетниот прашалник гласи:   

“На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутна дискриминацијата помеѓу 

учениците  во вашето училиште?“ 

Прашањето е претставено во скратена форма во Таб/граф. 31 заради ограничувања на 

должината на текстот во софтверот за обработка на податоци.  

Како што се гледа од Таб/граф. 31, голем дел од наставниците смета дека 

дискриминацијата или воопшто не е присутна (25.7%) или дека е сосема малку присутна 

(31.4%).  

На другата страна на скалата, 16.4% од наставниците сметаат дека е присутна и потоа 

само 1.3% од наставниците сметаат дека е многу присутна.  

Споредено со учениците, наставниците имаат поповолен став во однос на присуството на 

дискриминацијата помеѓу учениците во училиштата. Според учениците (Таб/граф. 21) 

дискриминацијата е значитело поприсутна: многу повеќе од учениците сметаат дека или 

воопшто не е присутна (17.2%) или е сосема малку присутна (17.4%). 

На другиот крај на скалата околу ¼ од учениците (25.4%) сметаат дека е присутна, и 

дополнителни 12.3% сметаат дека е многу присутна. Во однос на ова прашање може да се 

каже дека постои реална разлика помеѓу перцепцијата на наставниците и учениците.  

 



Таб/граф. 31 

На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутна 

дискриминацијата во вашето училиште? 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не е присутна 58 22.7 25.7 25.7 

сосема малку 71 27.8 31.4 57.1 

малку 57 22.4 25.2 82.3 

присутна е 37 14.5 16.4 98.7 

многу е присутна 3 1.2 1.3 100.0 

Вкупно 226 88.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 5 2.0   

н/о 24 9.4   

Вкупно 29 11.4   

Вкупно 255 100.0   

 

 

 

Кога одговорите на наставниците се споредуваат по пол и по возраст, нема статистички 

значајна разлика. Заклучокот е дека и помладите и постарите наставници, и мажите и 

жените имаат слична претстава за присуството на дискриминација помеѓу учениците во 

училиштата.  



Меѓутоа, кога резултатите се споредуваат по етничка припадност на наставниците, се 

појавува статистичка значајна разлика (p<0.001), и корелација од умерен интензитет 

(Cramer’s V=0.259). Овие резултати се претставени во Таб/граф. 132 во Анекс 2.  

Основната разлика се јавува кај наставниците од албанска етничка припадност. Конкретно, 

наставниците Албанци сметаат дека дискриминацијата помеѓу учениците е многу помалку 

присутна во споредба со наставниците Македонци, како и наставниците од друга етничка 

припадност. Конкретно, 46.2% од наставниците Албанци сметаат дека дискриминацијата 

помеѓу учениците воопшто не е присутна, наспроти 19.9% од наставниците Македонци, и 

12.5% од наставниците од другите етнички заедници.  

Ако се гледаат категориите “воопшто не е присутна“ и “сосема малку“ заедно, резултатите 

донекаде се приближуваат. Македонците (38%) и наставните од другите етнички заедници 

(50%) во многу поголема мера се определиле за оценката “сосема малку“ наместо 

“воопшто не е присутна“.  

Сепак, останува фактот дека разликата е извонредно статистички значајна и дека има јасна 

корелација помеѓу етничката припадност на наставникот и перцепцијата за присуството на 

дискриминацијата во училиштатата.  

 Во однос на прашањето “По ваше мислење, колку од учениците во вашето училиште 

биле изложени на некоја форма на дискриминација од страна на соученици, во 

училиштето во изминатата 1 година?“ (Таб/граф. 32) огромногу мнозинство од 

наставниците смета дека тоа е редок феномен: 85.5% од наставницiте рекле дека во 

изминатата 1 година тоа им се случило на помалку од 30% од учениците. Разложено по 

децили: 48.2% од наставните рекле дека тоа им се случило на помалку од 10% од 

учениците, 21.4% дека им се случило на помеѓу 10-20%, и 15.9% дека им се случило на 

помеѓу 20-30% од учениците.  

 

Повторно, има значителна разлика помеѓу наставниците и учениците по ова прашање. 

Структурата на одговорите од учениците е следната: 50.5% (им се случило на помалку од 

30%), 39.5% (им се случило на 30-70%) 10% (им се случило на 71-100%).  

 

Споредено по стандардните четити предиктори, пол, возраст, етничка припадност, и години 

исксутво во образование, се забележува мала статистички значајна разлика по возраст 

(p<0.05) со корелација од слаб интензитет (Cramer’s V=0.138). Помладите наставници 



сметаат дека учениците се изложени нешто повеќе во споредба со наставниците од 

постарите возрасни групи.  

 

Таб/граф. 32 

Изложеност на учениците на дискриминација во училиштето 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 помалку од 30% 188 73.7 85.5 85.5 

30-70% 29 11.4 13.2 98.6 

71-100% 3 1.2 1.4 100.0 

Вкупно 220 86.3 100.0  

Нема 

податок 

не знам 15 5.9   

но 20 7.8   

Вкупно 35 13.7   

Вкупно 255 100.0   

 

 

 

 

 



3.3.2 Основи на дискриминација 

Конечно, завршното прашање за наставниците во темата дискриминација се однесува на 

нивната перцeпција на најчестите основи на дискриминација (Таб/граф. 33).  

Таб/граф. 33 

Најчест основ за дискриминација 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 етничка/верска припадност 34 13.3 25.4 25.4 

пол 33 12.9 24.6 50.0 

економски статус 30 11.8 22.4 72.4 

друго 15 5.9 11.2 100.0 

физички изглед 10 3.9 7.5 88.8 

сексуална ориентација 8 3.1 6.0 81.3 

место на живеење 4 1.6 3.0 75.4 

Вкупно 134 52.5 100.0  

Нема 

податок 

не знам 2 .8   

но 119 46.7   

Вкупно 121 47.5   

Вкупно 255 100.0   

 

 



Прашањето е поставено како отворено, по што најчестите одговори се предмет на 

групирање во категории.  

Според наставниците, најчестите основи се етничката или верската припадност (25.4%), 

полот (24.6%), економскиот статус (22.4%), сексуалната ориентација (6%); местото на 

живеење (3%) и 11.2% од наставницте рекле нешто друго. 

 Битно е да се напомене дека од вкупно 255 испитаници наставници, само 134 дале одговор 

на ова прашање.  

Во овој случај стапката на не-одговор веројатно не е поврзана со пристрасност (bias) туку 

со фактот што прашањето е отворено и бара повеќе напор од испитаникот.  

Притоа, не постои значајна разлика во одговорите по ниту еден од основите за споредба.  

 

4. Главни заклучоци 

Булингот е редовна појава во средните училишта во Градот Скопје. Околу 2/3 од 

средношколците потврдуваат присуство на булингот во нивните училишта. Перцепцијата 

на булингот во реална мера зависи од полот на учениците, при што девојчињата сметаат 

дека булингот е поприсутен во споредба со машките.  

 

Најчестиот вид на булинг помеѓу учениците е булинг преку социјални мрежи.  

 

Минимум 1/3 од учениците биле жртва на некој вид на булинг (во училиште, надвор од 

училиште, на социјалните мрежи). Овој заклучок е добиен врз основа на директна потврда 

од жртвите. Со оглед на големата стапка на не-одговор, може да се смета дека вистинската 

стапка на жртви на булинг во изминатат година е повисока.  

 

Најчестата форма на булинг е навреди и исмевање. Околу 1/5 од жртвите на булинг во 

изминатата 1 година биле жртви на некоја форма на физичко малтретирање. Физичкото 

малтретирање повеќе им се случува на машките околу на девојчињата.  

 

Според учениците најчестите причини за булинг вклучуваат љубоморапредрасуди, 

покажување надмоќ, надворешниот изглед на жртвата, агресивноста/злобата на 

сторителот, немоќта на жртвата, етничката, верска или национална припадност. Битен дел 



од жртвите велат дека булинг се случува без причина, односно дека едниствената причина 

е тоа што жртвата не може да се одбрани.  

 

Најчестата реакција на жртвите на булинг е игнорирање на булингот, страв и 

вознемиреност. Околу ¼ од учениците се спротиставуваат. Многу мал дел од булингот се 

пријавува.  

 

Слично на булингот, говорот на омраза е редовна појава во училиштата. Околу ½ од 

учениците сметаат дека е присутен или многу присутен. Најчестиот израз на говор на 

омраза е преку социјалните мрежи.  

 

Околу ¼ од учениците потврдиле дека биле жртва на некоја форма на говор на омраза во 

изминатата 1 година.  

 

Нешто повеќе од 1/3 од учениците сметаат дека дискриминацијата е присутна или многу 

присутна помеѓу нивните соученици.  

 

Ставовите и перцепциите на наставниците во во значителна мера конзистентни со тие на 

учениците што води до заклучокот дека наставниците имаат добра претстава за 

присуството на феномените кои се предмет на интерес помеѓу учениците.  

 

Околу 1/3 од наставниците сметаат дека булингот е присутен или многу присутен во 

училиштата.  

 

Постои значајна разлика во перцепцијата на булингот од страна на наставниците во 

завниснот од нивната возрас. Помладите наставници се посклони да сметаат дека булинг 

им се случува на поголем дел од учениците.  

 

Околу ¼ од наставниците сметаат дека говорот на омраза е присутен или многу присутен 

помеѓу учениците во нивните училишта. ОКолу ½ од наставниците сметаат дека е ретка 

појава.  

 



Повеќе од ½ од наставниците сметаак дека дискриминацијата воопшто не е присутна или 

е сосема малку присутна помеѓу учениците. Наспроти тоа, помалку од 1/5 сметаат дека е 

присутна или многу присутна.  

 

 

 

 

 

 

  



5. Анекс 1. Дополнителни резултати од анкета со ученици   
 

Таб/граф. 1 

Пол 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

  машки 443 44.5 44.5 44.5 

женски 516 51.9 51.9 96.4 

н/о 36 3.6 3.6 100.0 

Вкупно 995 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 2 

Етничка припадност КР 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 македонска 574 57.7 57.7 57.7 

албанска 268 26.9 26.9 84.6 

друга 138 13.9 13.9 98.5 

но 15 1.5 1.5 100.0 

Вкупно 995 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таб. 3 

Општина во која живеете 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 Аеродром 93 9.3 9.8 9.8 

Арачиново 21 2.1 2.2 12.1 

Бутел 66 6.6 7.0 19.0 

Студеничани 33 3.3 3.5 22.5 

Карпош 81 8.1 8.6 31.1 

Ѓ. Петров 80 8.0 8.5 39.6 

Г. Баба 104 10.5 11.0 50.6 

К.Вода 104 10.5 11.0 61.6 

Зелениково 6 .6 .6 62.2 

Илинден 22 2.2 2.3 64.6 

Центар 48 4.8 5.1 69.6 

Сарај 66 6.6 7.0 76.6 

Петровец 14 1.4 1.5 78.1 

Сопиште 11 1.1 1.2 79.3 

Чаир 107 10.8 11.3 90.6 

Ч.Сандево 9 .9 1.0 91.5 

Ш. Оризари 53 5.3 5.6 97.1 

друга 27 2.7 2.9 100.0 

Вкупно 945 95.0 100.0  

Нема 

податок 

но 50 5.0 
  

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Граф. 3 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 4 

Место на живеење 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

  град 657 66.0 66.0 66.0 

село 338 34.0 34.0 100.0 

Вкупно 995 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб. 5 

Училиште 

 Број Процент 

Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 Никола Карев 48 4.8 4.8 4.8 

Р.Ј. Корчагин 47 4.7 4.7 9.5 

Ј.Б.Тито 57 5.7 5.7 15.3 

АСУЦ 10 1.0 1.0 16.3 

Орце Николов 49 4.9 4.9 21.2 

Кочо Рацин 45 4.5 4.5 25.7 

Панче Арсовски 40 4.0 4.0 29.7 

Георги Димитров 50 5.0 5.0 34.8 

В.А. Дрен 44 4.4 4.4 39.2 

М.К. Склодовска 51 5.1 5.1 44.3 

Владо Тасевски 52 5.2 5.2 49.5 

Димитар Влахов 51 5.1 5.1 54.7 

Б. Миладиновци 46 4.6 4.6 59.3 

Здравко Цветковски 50 5.0 5.0 64.3 

Арсени Јовков 44 4.4 4.4 68.7 

Лазар Танев 49 4.9 4.9 73.7 

8 Септември 38 3.8 3.8 77.5 

Цветан Димов 40 4.0 4.0 81.5 

Панче Караѓозов 48 4.8 4.8 86.3 

Зеф Љуш Марку 49 4.9 4.9 91.3 

Сарај 48 4.8 4.8 96.1 

Шаип Јусуф 39 3.9 3.9 100.0 

Вкупно 995 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 



Граф. 5 

 

 

 



Таб/граф. 6 

Која година сте во средно училиште? 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

  3та 435 43.7 43.7 43.7 

4та 560 56.3 56.3 100.0 

Вкупно 995 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 7 

На страна од часовите и обврските, како си поминувате во 

училиште? 

 Број Процент 

Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 многу лошо 30 3.0 3.1 3.1 

лошо 36 3.6 3.7 6.7 

умерено добро 178 17.9 18.2 24.9 

добро 363 36.5 37.1 62.0 

многу добро 372 37.4 38.0 100.0 

Вкупно 979 98.4 100.0  

Нема 

податок 

не знам 4 .4   

н/о 12 1.2   

Вкупно 16 1.6   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 



Таб/граф. 8 

Пол * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутен булингот помеѓу 

учениците во вашето училиште?   

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутен булингот помеѓу 

учениците во вашето 

училиште? 

воопшто не е присутен 18.9% 9.4% 14.7% 13.9% 

сосема малку 25.5% 18.4% 29.4% 22.0% 

малку 29.6% 27.5% 11.8% 27.8% 

присутен е 18.9% 34.0% 35.3% 27.3% 

многу е пристуен 7.0% 10.7% 8.8% 9.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 9 

Етничка припадност * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутен булингот 

помеѓу учениците во вашето училиште? 

% по Етничка припадност КР   

 
Етничка припадност КР 

Вкупно македонска албанска друга но 

На скала од 1 до 5, по ваше 

мислење, колку е присутен 

булингот помеѓу учениците 

во вашето училиште? 

воопшто не е присутен 10.0% 22.6% 13.1%  13.9% 

сосема малку 22.5% 21.5% 21.3% 16.7% 22.0% 

малку 28.8% 25.3% 28.7% 33.3% 27.8% 

присутен е 29.9% 21.8% 27.9% 25.0% 27.3% 

многу е пристуен 8.7% 8.8% 9.0% 25.0% 9.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 10 

Место на живеење * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е 

присутен булингот помеѓу учениците во вашето училиште?   

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутен булингот помеѓу 

учениците во вашето 

училиште? 

воопшто не е присутен 12.7% 16.2% 13.9% 

сосема малку 23.0% 20.1% 22.0% 

малку 28.0% 27.5% 27.8% 

присутен е 26.1% 29.8% 27.3% 

многу е пристуен 10.3% 6.5% 9.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 11 

Која година сте во средно училиште? * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, 

колку е присутен булингот помеѓу учениците во вашето училиште?   

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутен булингот помеѓу 

учениците во вашето 

училиште? 

воопшто не е присутен 11.6% 15.6% 13.9% 

сосема малку 22.0% 22.0% 22.0% 

малку 27.3% 28.3% 27.8% 

присутен е 28.5% 26.4% 27.3% 

многу е пристуен 10.6% 7.8% 9.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 12 

Пол * Изложеност на учениците на вербален или невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 година  

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Изложеност на учениците 

на вербален или 

невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 70.6% 54.6% 54.8% 61.9% 

30-70% 23.9% 37.0% 35.5% 30.9% 

71-100% 5.6% 8.4% 9.7% 7.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 13 

Етничка припадност * Изложеност на учениците на вербален или невербален булинг 

во училиштето во минатата 1 година  

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Изложеност на учениците 

на вербален или 

невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 58.1% 71.0% 63.0% 50.0% 61.9% 

30-70% 34.0% 23.5% 29.4% 50.0% 30.9% 

71-100% 7.9% 5.5% 7.6% 

 

7.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 14 

Место на живеење * Изложеност на учениците на вербален или 

невербален булинг во училиштето во минатата 1 година   

% пи Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Изложеност на учениците 

на вербален или 

невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 59.5% 66.6% 61.9% 

30-70% 32.1% 28.7% 30.9% 

71-100% 8.4% 4.8% 7.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 15 

Која година сте во средно училиште? * Изложеност на учениците на 

вербален или невербален булинг во училиштето во минатата 1 година  

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

Изложеност на учениците на 

вербален или невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 година 

помалку од 30% 62.8% 61.2% 61.9% 

30-70% 28.6% 32.7% 30.9% 

71-100% 8.6% 6.1% 7.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 16 

Пол * Изложеност на учениците на физички булинг во училиштето во 

минатата 1 година  

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Изложеност на учениците 

на физички булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 82.8% 72.3% 80.8% 77.4% 

30-70% 10.8% 22.2% 15.4% 16.8% 

71-100% 6.3% 5.4% 3.8% 5.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 17 

Етничка припадност * Изложеност на учениците на физички булинг во училиштето во 

минатата 1 година  

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Изложеност на учениците 

на физички булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 77.3% 81.6% 69.4% 84.6% 77.4% 

30-70% 17.7% 12.9% 19.8% 15.4% 16.8% 

71-100% 5.0% 5.5% 10.8% 
 

5.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 18 

Место на живеење * Изложеност на учениците на физички 

булинг во училиштето во минатата 1 година  

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Изложеност на учениците 

на физички булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 78.3% 75.6% 77.4% 

30-70% 16.6% 17.1% 16.8% 

71-100% 5.1% 7.3% 5.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 19 

Која година сте во средно училиште? * Изложеност на учениците на 

физички булинг во училиштето во минатата 1 година  

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

Изложеност на учениците 

на физички булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 77.2% 77.6% 77.4% 

30-70% 16.1% 17.3% 16.8% 

71-100% 6.7% 5.1% 5.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 20 

Изложеност на учениците на вербален или невербален булинг 

надвор од училиштето во минатата 1 година 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 помалку од 30% 490 49.2 54.4 54.4 

30-70% 305 30.7 33.9 88.2 

71-100% 106 10.7 11.8 100.0 

Вкупно 901 90.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 55 5.5   

но 39 3.9   

Вкупно 94 9.4   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 21 

Изложеност на учениците на физички булинг надвор од училиштето 

во минатата 1 година 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 помалку од 30% 532 53.5 61.4 61.4 

30-70% 267 26.8 30.8 92.2 

71-100% 68 6.8 7.8 100.0 

Вкупно 867 87.1 100.0  

Нема 

податок 

не знам 57 5.7   

но 71 7.1   

Вкупно 128 12.9   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 22 

Пол * Изложеност на учениците на повремен булинг на социјални мрежи 

во минатата 1 година   

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Изложеност на учениците 

на повремен булинг на 

социјални мрежи во 

минатата 1 година 

помалку од 30% 66.8% 43.9% 48.5% 54.2% 

30-70% 23.7% 34.8% 30.3% 29.7% 

80-100% 9.5% 21.3% 21.2% 16.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 23 

Изложеност на учениците на интензивен булинг на социјални мрежи 

во минатата 1 година 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 помалку од 30% 576 57.9 71.6 71.6 

30-70% 167 16.8 20.7 92.3 

71-100% 62 6.2 7.7 100.0 

Вкупно 805 80.9 100.0  

Нема 

податок 

не знам 82 8.2   

но 108 10.9   

Вкупно 190 19.1   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



Таб/граф. 24 

Пол * Дали на вас ви се случил булинг во училиштето во 

изминатата 1 година?  

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Дали на вас ви се случил 

булинг во училиштето во 

изминатата 1 година? 

да 9.5% 14.6% 30.4% 12.7% 

не 90.5% 85.4% 69.6% 87.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 25 

Етничка припадност * Дали на вас ви се случил булинг во училиштето во 

изминатата 1 година?  

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Дали на вас ви се случил 

булинг во училиштето во 

изминатата 1 година? 

да 12.6% 12.8% 10.3% 50.0% 12.7% 

не 87.4% 87.2% 89.7% 50.0% 87.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 26 

Место на живеење * Дали на вас ви се случил булинг 

во училиштето во изминатата 1 година?  

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Дали на вас ви се случил 

булинг во училиштето во 

изминатата 1 година? 

да 12.1% 14.1% 12.7% 

не 87.9% 85.9% 87.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 27 

Која година сте во средно училиште? * Дали на вас ви се 

случил булинг во училиштето во изминатата 1 година?  

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

Дали на вас ви се случил 

булинг во училиштето во 

изминатата 1 година? 

да 13.5% 12.2% 12.7% 

не 86.5% 87.8% 87.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 28 

Пол * Дали на вас ви се случил булинг надвор од училиштето 

во изминатата 1 година?  

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Дали на вас ви се случил 

булинг надвор од 

училиштето во изминатата 

1 година? 

да 13.6% 18.7% 23.8% 16.5% 

не 86.4% 81.3% 76.2% 83.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 29 

Етничка припадност * Дали на вас ви се случил булинг надвор од 

училиштето во изминатата 1 година?  

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Дали на вас ви се случил 

булинг надвор од 

училиштето во изминатата 

1 година? 

да 15.4% 20.3% 14.4% 37.5% 16.5% 

не 84.6% 79.7% 85.6% 62.5% 83.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 30 

Место на живеење * Дали на вас ви се случил булинг 

надвор од училиштето во изминатата 1 година?  

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Дали на вас ви се случил 

булинг надвор од 

училиштето во изминатата 

1 година? 

да 16.2% 17.2% 16.5% 

не 83.8% 82.8% 83.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 31 

Која година сте во средно училиште? * Дали на вас ви се 

случил булинг надвор од училиштето во изминатата 1 година?  

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

Дали на вас ви се случил 

булинг надвор од 

училиштето во изминатата 

1 година? 

да 20.9% 13.2% 16.5% 

не 79.1% 86.8% 83.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 32 

Пол * Дали на вас ви се случил булинг на социјални мрежи во 

изминатата 1 година?  

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Дали на вас ви се случил 

булинг на социјални мрежи 

во изминатата 1 година? 

да 11.9% 18.5% 26.3% 15.7% 

не 88.1% 81.5% 73.7% 84.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 33 

Етничка припадност * Дали на вас ви се случил булинг на социјални мрежи 

во изминатата 1 година?  

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Дали на вас ви се случил 

булинг на социјални мрежи 

во изминатата 1 година? 

да 15.1% 16.7% 13.8% 57.1% 15.7% 

не 84.9% 83.3% 86.2% 42.9% 84.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 34 

Место на живеење * Дали на вас ви се случил булинг 

на социјални мрежи во изминатата 1 година?  

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Дали на вас ви се случил 

булинг на социјални мрежи 

во изминатата 1 година? 

да 13.5% 20.0% 15.7% 

не 86.5% 80.0% 84.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 35 

Која година сте во средно училиште? * Дали на вас ви се 

случил булинг на социјални мрежи во изминатата 1 година?  

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

Дали на вас ви се случил 

булинг на социјални мрежи 

во изминатата 1 година? 

да 18.4% 13.6% 15.7% 

не 81.6% 86.4% 84.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 36 

Пол * Дали на вас ви се случил булинг во изминатата 1 година?  

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Дали на вас ви се случил 

булинг во изминатата 1 

година? 

да 26.5% 35.9% 42.9% 31.8% 

не 73.5% 64.1% 57.1% 68.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 37 

Етничка припадност * Дали на вас ви се случил булинг во изминатата 1 

година?  

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Дали на вас ви се случил 

булинг во изминатата 1 

година? 

да 30.2% 38.5% 26.0% 62.5% 31.8% 

не 69.8% 61.5% 74.0% 37.5% 68.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 38 

Место на живеење * Дали на вас ви се случил булинг 

во изминатата 1 година?  

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Дали на вас ви се случил 

булинг во изминатата 1 

година? 

да 29.0% 37.1% 31.8% 

не 71.0% 62.9% 68.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 39 

Која година сте во средно училиште? * Дали на вас ви се 

случил булинг во изминатата 1 година?  

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

Дали на вас ви се случил 

булинг во изминатата 1 

година? 

да 36.5% 28.2% 31.8% 

не 63.5% 71.8% 68.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 40 

Пол * Од што се состоеше булингот?   

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Од што се состоеше 

булингот? 

навреди/исмевање 46.8% 65.6% 60.0% 59.2% 

навреди/исмевање/ПСЦ 6.4% 13.3%  10.6% 

лажен профил за 

жртвата/ПСЦ 
 

4.4% 
 

2.8% 

ширење гласини 4.3% 2.2%  2.8% 

закани 4.3% 2.2%  2.8% 

физичко малтретирање 38.3% 11.1% 40.0% 21.1% 

сексуално вознемирување  1.1%  0.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 41 

Етничка припадност * Од што се состоеше булингот?   

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Од што се 

состоеше 

булингот? 

навреди/исмевање 59.8% 73.7% 43.5% 66.7% 59.2% 

навреди/исмевање/ПСЦ 12.4%  13.0%  10.6% 

лажен профил за жртвата/ПСЦ 1.0% 5.3% 8.7%  2.8% 

ширење гласини 3.1% 5.3%   2.8% 

закани 4.1%    2.8% 

физичко малтретирање 19.6% 15.8% 30.4% 33.3% 21.1% 

сексуално вознемирување   4.3%  0.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 42 

Место на живеење * Од што се состоеше булингот?   

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Од што се состоеше 

булингот? 

навреди/исмевање 60.2% 57.1% 59.2% 

навреди/исмевање/ПСЦ 9.7% 12.2% 10.6% 

лажен профил за 

жртвата/ПСЦ 

3.2% 2.0% 2.8% 

ширење гласини 3.2% 2.0% 2.8% 

закани 2.2% 4.1% 2.8% 

физичко малтретирање 21.5% 20.4% 21.1% 

сексуално вознемирување  2.0% 0.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 43 

Која година сте во средно училиште? * Од што се состоеше булингот?   

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

Од што се состоеше 

булингот? 

навреди/исмевање 60.3% 58.0% 59.2% 

навреди/исмевање/ПСЦ 9.6% 11.6% 10.6% 

лажен профил за 

жртвата/ПСЦ 
 

5.8% 2.8% 

ширење гласини 1.4% 4.3% 2.8% 

закани 4.1% 1.4% 2.8% 

физичко малтретирање 24.7% 17.4% 21.1% 

сексуално вознемирување  1.4% 0.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 44 

Пол * Според вас, која беше причината за булинг?   

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Според вас, која беше 

причината за булинг? 

етничка/верска/нац. 

припадност 

7.9% 6.1% 
 

6.4% 

надворешен изглед 5.3% 10.6% 20.0% 9.2% 

љубомора 21.1% 18.2%  18.3% 

агресивност/злоба/омраза 5.3% 7.6%  6.4% 

невоспитаност  13.6% 20.0% 9.2% 

без причина 18.4% 13.6% 20.0% 15.6% 

предрасуди 23.7% 15.2%  17.4% 

немоќ на жртвата 5.3% 6.1%  5.5% 

покажување надмоќ 10.5% 9.1% 20.0% 10.1% 

сексуална ориентација 2.6%  20.0% 1.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 45 

Етничка припадност * Според вас, која беше причината за булинг?   

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Според вас, која 

беше причината 

за булинг? 

етничка/верска/нац. припадност 6.5% 7.1% 6.7%  6.4% 

надворешен изглед 9.1% 21.4%   9.2% 

љубомора 15.6% 28.6% 20.0% 33.3% 18.3% 

агресивност/злоба/омраза 6.5% 7.1% 6.7%  6.4% 

невоспитаност 7.8% 21.4% 6.7%  9.2% 

без причина 15.6% 7.1% 20.0% 33.3% 15.6% 

предрасуди 22.1%  13.3%  17.4% 

немоќ на жртвата 5.2%  13.3%  5.5% 

покажување надмоќ 11.7% 7.1%  33.3% 10.1% 

сексуална ориентација   13.3%  1.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 



Таб/граф. 46 

Место на живеење * Според вас, која беше причината за булинг?   

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Според вас, која беше 

причината за булинг? 

етничка/верска/нац. 

припадност 

4.2% 10.5% 6.4% 

надворешен изглед 11.3% 5.3% 9.2% 

љубомора 18.3% 18.4% 18.3% 

агресивност/злоба/омраза 7.0% 5.3% 6.4% 

невоспитаност 12.7% 2.6% 9.2% 

без причина 9.9% 26.3% 15.6% 

предрасуди 18.3% 15.8% 17.4% 

немоќ на жртвата 7.0% 2.6% 5.5% 

покажување надмоќ 9.9% 10.5% 10.1% 

сексуална ориентација 1.4% 2.6% 1.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 47 

Која година сте во средно училиште? * Според вас, која беше причината за 

булинг?   

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

Според вас, која беше 

причината за булинг? 

етничка/верска/нац. 

припадност 

6.8% 6.0% 6.4% 

надворешен изглед 10.2% 8.0% 9.2% 

љубомора 11.9% 26.0% 18.3% 

агресивност/злоба/омраза 3.4% 10.0% 6.4% 

невоспитаност 8.5% 10.0% 9.2% 

без причина 20.3% 10.0% 15.6% 

предрасуди 18.6% 16.0% 17.4% 

немоќ на жртвата 6.8% 4.0% 5.5% 

покажување надмоќ 11.9% 8.0% 10.1% 

сексуална ориентација 1.7% 2.0% 1.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 



Таб/граф. 48 

Пол * Како реагиравте?   

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Како реагиравте? со страв/вознемиреност 14.0% 14.8% 40.0% 15.5% 

се спротиставив/се бранев 23.3% 24.7% 20.0% 24.0% 

игнорирав/не реагирав 58.1% 44.4% 40.0% 48.8% 

пријавив (во училиште) 4.7% 8.6%  7.0% 

кажав дома  2.5%  1.6% 

го/ја блокирав/ПСЦ  4.9%  3.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 49 

Етничка припадност * Како реагиравте?   

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Како реагиравте? со страв/вознемиреност 14.4% 12.5% 23.8%  15.5% 

се спротиставив/се бранев 20.0% 43.8% 19.0% 100.0% 24.0% 

игнорирав/не реагирав 53.3% 37.5% 42.9%  48.8% 

пријавив (во училиште) 7.8%  9.5%  7.0% 

кажав дома  6.3% 4.8%  1.6% 

го/ја блокирав/ПСЦ 4.4%    3.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 50 

Место на живеење * Како реагиравте?   

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Како реагиравте? со страв/вознемиреност 16.7% 13.3% 15.5% 

се спротиставив/се бранев 27.4% 17.8% 24.0% 

игнорирав/не реагирав 45.2% 55.6% 48.8% 

пријавив (во училиште) 8.3% 4.4% 7.0% 

кажав дома 1.2% 2.2% 1.6% 

го/ја блокирав/ПСЦ 1.2% 6.7% 3.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 51 

Според вас, колку од случаите на булинг надвор од училиштето се 

пријавуваат? 

 Број Процент 

Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 помалку од 30% 644 64.7 73.3 73.3 

30-70% 173 17.4 19.7 93.1 

71-100% 61 6.1 6.9 100.0 

Вкупно 878 88.2 100.0  

Нема 

податок 

не знам 56 5.6   

но 61 6.1   

Вкупно 117 11.8   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 52 

Според вас, колку од случаите на булинг на социјални мрежи се 

пријавуваат? 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 помалку од 30% 623 62.6 72.2 72.2 

30-70% 156 15.7 18.1 90.3 

71-100% 84 8.4 9.7 100.0 

Вкупно 863 86.7 100.0  

Нема 

податок 

не знам 62 6.2   

но 70 7.0   

Вкупно 132 13.3   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 53 

Пол * Според вас каде има/ло повеќе булинг?  

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Според вас каде има/ло 

повеќе булинг? 

сега, во средното во кое 

учам 

35.2% 43.8% 48.0% 40.4% 

во основното во кое учев 64.8% 56.2% 52.0% 59.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 54 

Етничка припадност * Според вас каде има/ло повеќе булинг?  

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Според вас каде 

има/ло повеќе 

булинг? 

сега, во средното во кое учам 33.9% 52.3% 49.0% 33.3% 40.4% 

во основното во кое учев 66.1% 47.7% 51.0% 66.7% 59.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 55 

Место на живеење * Според вас каде има/ло повеќе булинг?  

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Според вас каде има/ло 

повеќе булинг? 

сега, во средното во кое 

учам 

35.9% 49.8% 40.4% 

во основното во кое учев 64.1% 50.2% 59.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 56 

Која година сте во средно училиште? * Според вас каде има/ло повеќе 

булинг?  

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

Според вас каде има/ло 

повеќе булинг? 

сега, во средното во кое 

учам 

37.2% 42.7% 40.4% 

во основното во кое учев 62.8% 57.3% 59.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 57 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е помала по возраст 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 140 14.1 16.5 16.5 

не се согласувам 162 16.3 19.1 35.5 

сосема малку се 

согласувам 

211 21.2 24.8 60.4 

се согласувам 209 21.0 24.6 84.9 

целосно се согласувам 128 12.9 15.1 100.0 

Вкупно 850 85.4 100.0  

Нема 

податок 

не знам 33 3.3   

н/о 112 11.3   

Вкупно 145 14.6   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



Таб/граф. 58 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е физички послаба 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 78 7.8 9.2 9.2 

не се согласувам 83 8.3 9.8 19.0 

сосема малку се 

согласувам 

171 17.2 20.1 39.1 

се согласувам 257 25.8 30.3 69.4 

целосно се согласувам 260 26.1 30.6 100.0 

Вкупно 849 85.3 100.0  

Нема 

податок 

не знам 31 3.1   

н/о 115 11.6   

Вкупно 146 14.7   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 59 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата не знае вербално да се 

спротистави 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 66 6.6 7.9 7.9 

не се согласувам 74 7.4 8.8 16.7 

сосема малку се 

согласувам 

165 16.6 19.7 36.4 

се согласувам 207 20.8 24.7 61.0 

целосно се согласувам 327 32.9 39.0 100.0 

Вкупно 839 84.3 100.0  

Нема 

податок 

не знам 36 3.6   

н/о 120 12.1   

Вкупно 156 15.7   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 



Таб/граф. 60 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата не знае физички да се 

спротистави 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 91 9.1 10.7 10.7 

не се согласувам 85 8.5 10.0 20.8 

сосема малку се 

согласувам 

151 15.2 17.8 38.6 

се согласувам 222 22.3 26.2 64.8 

целосно се согласувам 298 29.9 35.2 100.0 

Вкупно 847 85.1 100.0  

Нема 

податок 

не знам 31 3.1   

н/о 117 11.8   

Вкупно 148 14.9   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 



 

Таб/граф. 61 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата не е убаво облечена 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 176 17.7 21.0 21.0 

не се согласувам 168 16.9 20.0 41.0 

сосема малку се 

согласувам 

200 20.1 23.8 64.8 

се согласувам 153 15.4 18.2 83.1 

целосно се согласувам 142 14.3 16.9 100.0 

Вкупно 839 84.3 100.0  

Нема 

податок 

не знам 38 3.8   

н/о 118 11.9   

Вкупно 156 15.7   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 62 

 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата не е популарна 

 Број Процент 

Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 205 20.6 24.5 24.5 

не се согласувам 164 16.5 19.6 44.0 

сосема малку се 

согласувам 

200 20.1 23.9 67.9 

се согласувам 134 13.5 16.0 83.9 

целосно се согласувам 135 13.6 16.1 100.0 

Вкупно 838 84.2 100.0  

Нема 

податок 

не знам 46 4.6   

н/о 111 11.2   

Вкупно 157 15.8   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 



Таб/граф. 63 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е посрамежлива 

 Број Процент 

Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 159 16.0 18.7 18.7 

не се согласувам 143 14.4 16.8 35.5 

сосема малку се 

согласувам 

203 20.4 23.9 59.4 

се согласувам 180 18.1 21.2 80.6 

целосно се согласувам 165 16.6 19.4 100.0 

Вкупно 850 85.4 100.0  

Нема 

податок 

не знам 34 3.4   

н/о 111 11.2   

Вкупно 145 14.6   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 64 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е од помалку богато семејство 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 192 19.3 22.7 22.7 

не се согласувам 173 17.4 20.5 43.2 

сосема малку се 

согласувам 

190 19.1 22.5 65.7 

се согласувам 152 15.3 18.0 83.7 

целосно се согласувам 138 13.9 16.3 100.0 

Вкупно 845 84.9 100.0  

Нема 

податок 

не знам 40 4.0   

н/о 110 11.1   

Вкупно 150 15.1   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



Таб/граф. 65 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е од друга етничка припадност 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 155 15.6 18.8 18.8 

не се согласувам 102 10.3 12.3 31.1 

сосема малку се 

согласувам 

195 19.6 23.6 54.7 

се согласувам 170 17.1 20.6 75.3 

целосно се согласувам 204 20.5 24.7 100.0 

Вкупно 826 83.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 43 4.3   

н/о 126 12.7   

Вкупно 169 17.0   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



Таб/граф. 66 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е од дел од Скопје што се смета 

за инфериорен 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 221 22.2 27.0 27.0 

не се согласувам 158 15.9 19.3 46.3 

сосема малку се 

согласувам 

185 18.6 22.6 68.9 

се согласувам 126 12.7 15.4 84.2 

целосно се согласувам 129 13.0 15.8 100.0 

Вкупно 819 82.3 100.0  

Нема 

податок 

не знам 46 4.6   

н/о 130 13.1   

Вкупно 176 17.7   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 



Таб/граф. 67 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата по потекло не е од Скопје 

 Број Процент 

Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 310 31.2 36.9 36.9 

не се согласувам 194 19.5 23.1 59.9 

сосема малку се 

согласувам 

184 18.5 21.9 81.8 

се согласувам 83 8.3 9.9 91.7 

целосно се согласувам 70 7.0 8.3 100.0 

Вкупно 841 84.5 100.0  

Нема 

податок 

не знам 40 4.0   

н/о 114 11.5   

Вкупно 154 15.5   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 68 

 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има послаби оценки 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 367 36.9 43.8 43.8 

не се согласувам 217 21.8 25.9 69.8 

сосема малку се 

согласувам 

144 14.5 17.2 87.0 

се согласувам 59 5.9 7.0 94.0 

целосно се согласувам 50 5.0 6.0 100.0 

Вкупно 837 84.1 100.0  

Нема 

податок 

не знам 36 3.6   

н/о 122 12.3   

Вкупно 158 15.9   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



Таб/граф. 69 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има подобри оценки 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 271 27.2 32.6 32.6 

не се согласувам 179 18.0 21.5 54.1 

сосема малку се 

согласувам 

179 18.0 21.5 75.6 

се согласувам 120 12.1 14.4 90.0 

целосно се согласувам 83 8.3 10.0 100.0 

Вкупно 832 83.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 43 4.3   

н/о 120 12.1   

Вкупно 163 16.4   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 70 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има некоја физичка 

попреченост 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 248 24.9 29.8 29.8 

не се согласувам 132 13.3 15.8 45.6 

сосема малку се 

согласувам 

169 17.0 20.3 65.9 

се согласувам 131 13.2 15.7 81.6 

целосно се согласувам 153 15.4 18.4 100.0 

Вкупно 833 83.7 100.0  

Нема 

податок 

не знам 37 3.7   

н/о 125 12.6   

Вкупно 162 16.3   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 



Таб/граф. 71 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има некоја ментална 

попреченост 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 180 18.1 21.7 21.7 

не се согласувам 146 14.7 17.6 39.2 

сосема малку се 

согласувам 

178 17.9 21.4 60.6 

се согласувам 146 14.7 17.6 78.2 

целосно се согласувам 181 18.2 21.8 100.0 

Вкупно 831 83.5 100.0  

Нема 

податок 

не знам 39 3.9   

н/о 125 12.6   

Вкупно 164 16.5   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



Таб/граф. 72 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има различна верска 

припадност 

 Број Процент 

Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 225 22.6 27.1 27.1 

не се согласувам 138 13.9 16.6 43.8 

сосема малку се 

согласувам 

190 19.1 22.9 66.7 

се согласувам 139 14.0 16.8 83.5 

целосно се согласувам 137 13.8 16.5 100.0 

Вкупно 829 83.3 100.0  

Нема 

податок 

не знам 42 4.2   

н/о 124 12.5   

Вкупно 166 16.7   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



Таб/граф. 73 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има различни идеолошки или 

културни убедувања 

 Број Процент 

Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 168 16.9 20.3 20.3 

не се согласувам 169 17.0 20.5 40.8 

сосема малку се 

согласувам 

226 22.7 27.4 68.2 

се согласувам 130 13.1 15.7 83.9 

целосно се согласувам 133 13.4 16.1 100.0 

Вкупно 826 83.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 46 4.6   

н/о 123 12.4   

Вкупно 169 17.0   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



Таб/граф. 74 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има различни политички 

убедувања 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 216 21.7 30.6 30.6 

не се согласувам 139 14.0 19.7 50.2 

сосема малку се 

согласувам 

172 17.3 24.3 74.5 

се согласувам 82 8.2 11.6 86.1 

целосно се согласувам 98 9.8 13.9 100.0 

Вкупно 707 71.1 100.0  

Нема 

податок 

не знам 45 4.5   

н/о 109 11.0   

Нема податок 134 13.5   

Вкупно 288 28.9   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 



Таб/граф. 75 

 

Најчеста форма на булинг 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 навреди/исмевање 253 25.4 53.2 53.2 

навреди/исмевање/ПСЦ 96 9.6 20.2 73.3 

ширење гласини 2 .2 .4 73.7 

закани 1 .1 .2 73.9 

физичко малтретирање 123 12.4 25.8 99.8 

сексуално вознемирување 1 .1 .2 100.0 

Вкупно 476 47.8 100.0  

Нема 

податок 

н/о 519 52.2 
  

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 76 

Најчеста форма на булинг 

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

1ва најчеста форма на 

булинг 

навреди/исмевање 50.8% 55.8% 35.7% 53.2% 

навреди/исмевање/ПСЦ 17.8% 21.5% 28.6% 20.2% 

ширење гласини  0.8%  0.4% 

закани  0.4%  0.2% 

физичко малтретирање 31.5% 21.1% 35.7% 25.8% 

сексуално вознемирување  0.4%  0.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб. 77 

Најчеста причина за булинг 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 помала по возраст 23 2.3 4.9 4.9 

физички послаба 73 7.3 15.6 20.5 

не знае вербално да се спротистави 17 1.7 3.6 24.1 

не знае физички да се спротистави 11 1.1 2.4 26.5 

не е убаво облечена 5 .5 1.1 27.6 

не е популарна 5 .5 1.1 28.6 

е посрамежлива 23 2.3 4.9 33.5 

е од помалку богато семејство 8 .8 1.7 35.3 

е од друга етничка припадност 43 4.3 9.2 44.4 

по потекло не е од Скопје 5 .5 1.1 45.5 

има подобри оценки 2 .2 .4 45.9 

има физичка попреченост 17 1.7 3.6 49.6 

има ментална или емотивна попреченост 11 1.1 2.4 51.9 

има различна верска припадност 15 1.5 3.2 55.1 

има различни идеолошки убедувања 28 2.8 6.0 61.1 

има различни политички убедувања 1 .1 .2 61.3 

сексуална ориентација 5 .5 1.1 62.4 

друго 176 17.7 37.6 100.0 

Вкупно 468 47.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 3 .3   

но 524 52.7   

Вкупно 527 53.0   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 



Граф. 77 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 78 

Најчеста причина за булинг: Категорија “Друго“. Дополнителни 

одговори 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 покажување надмоќ 45 4.5 25.6 86.4 

физички изглед 41 4.1 23.3 23.3 

омраза/злоба 28 2.8 15.9 60.8 

љубомора 27 2.7 15.3 44.9 

друго 17 1.7 9.7 100.0 

популарност 8 .8 4.5 29.5 

пол 7 .7 4.0 90.3 

телесна тежина 3 .3 1.7 25.0 

Вкупно 176 17.7 100.0  

Нема 

податок 

Нема податок 819 82.3 
  

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 79 

Пол * Присуство на говорот на омраза помеѓу учениците во училиштето  

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Присуство на говорот на 

омраза помеѓу учениците 

во училиштето 

воопшто не е присутен 13.8% 7.8% 13.8% 10.7% 

сосема малку 23.5% 12.1% 17.2% 17.4% 

малку 23.0% 19.2% 13.8% 20.7% 

присутен е 27.8% 42.0% 34.5% 35.3% 

многу е присутен 12.0% 19.0% 20.7% 15.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 80 

Етничка припадност * Присуство на говорот на омраза помеѓу учениците во 

училиштето  

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Присуство на 

говорот на омраза 

помеѓу учениците во 

училиштето 

воопшто не е присутен 7.5% 18.3% 10.7%  10.7% 

сосема малку 17.6% 18.7% 13.2% 27.3% 17.4% 

малку 18.9% 23.0% 23.1% 27.3% 20.7% 

присутен е 39.6% 23.9% 39.7% 27.3% 35.3% 

многу е присутен 16.4% 16.1% 13.2% 18.2% 15.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 81 

Дали сте пријавиле говор на омраза во изминатата 1 година? 

 Број Процент 

Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 да 74 7.4 10.0 10.0 

не 666 66.9 90.0 100.0 

Вкупно 740 74.4 100.0  

Нема 

податок 

не знам 25 2.5   

н/о 230 23.1   

Вкупно 255 25.6   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 82 

Пол * Дали сте биле жртва на говор на омраза во изминатата 1 

година?  

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Дали сте биле жртва на 

говор на омраза во 

изминатата 1 година? 

да 21.9% 28.0% 27.3% 25.2% 

не 78.1% 72.0% 72.7% 74.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 83 

Етничка припадност * Дали сте биле жртва на говор на омраза во изминатата 

1 година?  

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

Дали сте биле жртва на 

говор на омраза во 

изминатата 1 година? 

да 28.8% 15.4% 25.2% 42.9% 25.2% 

не 71.2% 84.6% 74.8% 57.1% 74.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 84 

Место на живеење * Дали сте биле жртва на говор на 

омраза во изминатата 1 година?  

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

Дали сте биле жртва на 

говор на омраза во 

изминатата 1 година? 

да 25.6% 24.3% 25.2% 

не 74.4% 75.7% 74.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 85 

Која година сте во средно училиште? * Дали сте биле жртва на 

говор на омраза во изминатата 1 година?  

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

Дали сте биле жртва на 

говор на омраза во 

изминатата 1 година? 

да 27.9% 23.0% 25.2% 

не 72.1% 77.0% 74.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 86 

Пол * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутна 

дискриминацијата во вашето училиште?   

% по Пол   

 
Пол 

Вкупно машки женски н/о 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутна 

дискриминацијата во 

вашето училиште? 

воопшто не е присутна 24.5% 10.8% 17.2% 17.2% 

сосема малку 22.4% 12.9% 17.2% 17.4% 

малку 26.0% 29.0% 31.0% 27.7% 

присутна е 19.8% 30.9% 17.2% 25.4% 

многу е присутна 7.3% 16.4% 17.2% 12.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 87 

Етничка припадност * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутна 

дискриминацијата во вашето училиште?   

% по Етничка припадност   

 
Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга но 

На скала од 1 до 5, по ваше 

мислење, колку е присутна 

дискриминацијата во 

вашето училиште? 

воопшто не е присутна 13.9% 26.2% 16.4% 11.1% 17.2% 

сосема малку 17.4% 17.1% 15.5% 44.4% 17.4% 

малку 27.3% 27.1% 31.9% 11.1% 27.7% 

присутна е 29.7% 14.3% 26.7% 22.2% 25.4% 

многу е присутна 11.7% 15.2% 9.5% 11.1% 12.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таб/граф. 88 

Место на живеење * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е 

присутна дискриминацијата во вашето училиште?   

% по Место на живеење   

 
Место на живеење 

Вкупно град село 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутна 

дискриминацијата во 

вашето училиште? 

воопшто не е присутна 15.5% 20.9% 17.2% 

сосема малку 17.6% 16.9% 17.4% 

малку 29.5% 24.1% 27.7% 

присутна е 24.1% 28.1% 25.4% 

многу е присутна 13.4% 10.1% 12.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 89 

Која година сте во средно училиште? * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, 

колку е присутна дискриминацијата во вашето училиште?   

% по Која година сте во средно училиште?   

 

Која година сте во средно 

училиште? 

Вкупно 3та 4та 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутна 

дискриминацијата во 

вашето училиште? 

воопшто не е присутна 16.4% 17.9% 17.2% 

сосема малку 22.3% 13.4% 17.4% 

малку 27.3% 28.1% 27.7% 

присутна е 23.3% 27.0% 25.4% 

многу е присутна 10.6% 13.6% 12.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 90 

Дали сте пријавиле дискриминација во изминатата 1 година? 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 да 59 5.9 8.1 8.1 

не 667 67.0 91.9 100.0 

Вкупно 726 73.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 19 1.9   

н/о 250 25.1   

Вкупно 269 27.0   

Вкупно 995 100.0   

 

 

 

  



6. АНЕКС 2. Дополнителни резултати од анкета со наставници  
 

Таб/граф. 91 

Пол 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 машки 73 28.6 28.6 28.6 

женски 174 68.2 68.2 96.9 

н/о 8 3.1 3.1 100.0 

Вкупно 255 100.0 100.0  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 92 

Етничка припадност 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 македонска 186 72.9 72.9 72.9 

албанска 56 22.0 22.0 94.9 

друга 13 5.1 5.1 100.0 

Вкупно 255 100.0 100.0  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб. 93 

Училиште 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 Никола Карев 9 3.5 3.5 3.5 

Р.Ј. Корчагин 12 4.7 4.7 8.2 

Ј.Б.Тито 9 3.5 3.5 11.8 

Михајло Пупин 7 2.7 2.7 14.5 

АСУЦ 12 4.7 4.7 19.2 

Орце Николов 14 5.5 5.5 24.7 

Кочо Рацин 13 5.1 5.1 29.8 

Панче Арсовски 11 4.3 4.3 34.1 

Георги Димитров 15 5.9 5.9 40.0 

В.А. Дрен 14 5.5 5.5 45.5 

М.К. Склодовска 12 4.7 4.7 50.2 

Владо Тасевски 4 1.6 1.6 51.8 

Димитар Влахов 17 6.7 6.7 58.4 

Б. Миладиновци 10 3.9 3.9 62.4 

Здравко Цветковски 11 4.3 4.3 66.7 

Арсени Јовков 15 5.9 5.9 72.5 

Лазар Танев 12 4.7 4.7 77.3 

8 Септември 14 5.5 5.5 82.7 

Цветан Димов 5 2.0 2.0 84.7 

Панче Караѓозов 11 4.3 4.3 89.0 

Зеф Љуш Марку 12 4.7 4.7 93.7 

Сарај 5 2.0 2.0 95.7 

Шаип Јусуф 11 4.3 4.3 100.0 

Вкупно 255 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

 

 



Граф. 93 

 
 

 
 

 

 

 

 



Таб/граф. 94 

Колку години работите во сферата на образованието? 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 1-7 год. 87 34.1 34.1 34.1 

8-20 год. 101 39.6 39.6 73.7 

21+год 59 23.1 23.1 96.9 

но 8 3.1 3.1 100.0 

Вкупно 255 100.0 100.0  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Таб/граф. 95 

Дали сте класен раководител? 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 да 161 63.1 63.1 63.1 

не 94 36.9 36.9 100.0 

Вкупно 255 100.0 100.0  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 96  

Пол * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутен булингот помеѓу 

учениците во вашето училиште?   

% по Пол   

 

Број 

Процент машки женски н/о 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутен булингот помеѓу 

учениците во вашето 

училиште? 

воопшто не е присутен 10.0% 5.5% 12.5% 7.0% 

сосема малку 38.6% 28.5% 25.0% 31.3% 

малку 24.3% 29.1% 12.5% 27.2% 

присутен е 22.9% 34.5% 50.0% 31.7% 

многу е пристуен 4.3% 2.4%  2.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Таб/граф. 97 

Возраст * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутен булингот 

помеѓу учениците во вашето училиште?   

% по Возраст   

 

Возраст 

Вкупно 22-35 год. 36-50 год. 51-65 год. 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутен булингот помеѓу 

учениците во вашето 

училиште? 

воопшто не е присутен 13.0% 6.2% 3.6% 7.1% 

сосема малку 27.8% 29.2% 40.0% 31.4% 

малку 29.6% 28.5% 23.6% 27.6% 

присутен е 24.1% 33.1% 32.7% 31.0% 

многу е пристуен 5.6% 3.1%  2.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Таб/граф. 98 

Етничка припадност * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутен 

булингот помеѓу учениците во вашето училиште?   

% по Етничка припадност   

 

Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутен булингот помеѓу 

учениците во вашето 

училиште? 

воопшто не е присутен 5.1% 14.3%  7.0% 

сосема малку 30.7% 30.4% 45.5% 31.3% 

малку 29.5% 21.4% 18.2% 27.2% 

присутен е 31.8% 32.1% 27.3% 31.7% 

многу е пристуен 2.8% 1.8% 9.1% 2.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 99 

Колку години работите во сферата на образованието? * На скала од 1 до 5, по ваше 

мислење, колку е присутен булингот помеѓу учениците во вашето училиште?   

% по Колку години работите во сферата на образованието?   

 

Колку години работите во сферата на 

образованието? 

Вкупно 1-7 год. 8-20 год. 21+год 

На скала од 1 до 5, по ваше 

мислење, колку е присутен 

булингот помеѓу учениците 

во вашето училиште? 

воопшто не е присутен 8.4% 7.1% 3.7% 6.8% 

сосема малку 31.3% 34.7% 27.8% 31.9% 

малку 28.9% 26.5% 25.9% 27.2% 

присутен е 26.5% 29.6% 40.7% 31.1% 

многу е пристуен 4.8% 2.0% 1.9% 3.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Таб/граф. 100 

Пол * Изложеност на учениците на вербален или невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 година  

% по Пол   

 

Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Изложеност на учениците 

на вербален или 

невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 69.8% 64.5% 87.5% 66.8% 

30-70% 27.0% 32.9% 12.5% 30.5% 

71-100% 3.2% 2.6% 

 
2.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Таб/граф. 101 

Возраст * Изложеност на учениците на вербален или невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 година  

% по Возраст   

 

Возраст 

Вкупно 22-35 год. 36-50 год. 51-65 год. 

Изложеност на учениците 

на вербален или 

невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 47.9% 69.9% 78.4% 67.1% 

30-70% 43.8% 28.5% 21.6% 30.2% 

71-100% 8.3% 1.6% 

 
2.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Tаб/граф. 102 

Етничка припадност * Изложеност на учениците на вербален или невербален 

булинг во училиштето во минатата 1 година  

% по Етничка припадност   

 

Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга 

Изложеност на учениците 

на вербален или 

невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 68.1% 65.4% 54.5% 66.8% 

30-70% 29.4% 30.8% 45.5% 30.5% 

71-100% 2.5% 3.8% 

 
2.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Таб/граф. 103 

Колку години работите во сферата на образованието? * Изложеност на учениците на 

вербален или невербален булинг во училиштето во минатата 1 година  

% по Колку години работите во сферата на образованието?   

 

Колку години работите во сферата на 

образованието? 

Вкупно 1-7 год. 8-20 год. 21+год 

Изложеност на учениците 

на вербален или 

невербален булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 58.7% 71.3% 70.0% 66.7% 

30-70% 37.3% 25.5% 30.0% 30.6% 

71-100% 4.0% 3.2% 

 
2.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Таб/граф. 104  

Пол * Изложеност на учениците на физички булинг во училиштето во 

минатата 1 година  

% по Пол   

 

Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Изложеност на учениците 

на физички булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 83.6% 87.3% 100.0% 86.7% 

30-70% 16.4% 11.9%  12.8% 

71-100%  0.7%  0.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 105  

Етничка припадност * Изложеност на учениците на физички булинг во 

училиштето во минатата 1 година  

% по Етничка припадност   

 

Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга 

Изложеност на учениците 

на физички булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 89.4% 77.8% 90.0% 86.7% 

30-70% 9.9% 22.2% 10.0% 12.8% 

71-100% 0.7%   0.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Таб/граф. 106  

Возраст * Изложеност на учениците на физички булинг во училиштето во 

минатата 1 година  

% по Возраст   

 

Возраст 

Вкупно 22-35 год. 36-50 год. 51-65 год. 

Изложеност на учениците 

на физички булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 76.2% 89.4% 91.5% 87.0% 

30-70% 21.4% 10.6% 8.5% 12.4% 

71-100% 2.4%   0.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Таб/граф. 107 

Колку години работите во сферата на образованието? * Изложеност на 

учениците на физички булинг во училиштето во минатата 1 година  

% по Колку години работите во сферата на образованието?   

 

Колку години работите во сферата на 

образованието? 

Вкупно 1-7 год. 8-20 год. 21+год 

Изложеност на учениците 

на физички булинг во 

училиштето во минатата 1 

година 

помалку од 30% 80.9% 88.5% 93.2% 86.8% 

30-70% 17.6% 11.5% 6.8% 12.6% 

71-100% 1.5%   0.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таб/граф. 108  

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е помала по возраст 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 48 18.8 21.4 21.4 

не се согласувам 51 20.0 22.8 44.2 

сосема малку се 

согласувам 

66 25.9 29.5 73.7 

се согласувам 39 15.3 17.4 91.1 

целосно се согласувам 20 7.8 8.9 100.0 

Вкупно 224 87.8 100.0  

Нема 

податок 

не знам 6 2.4   

н/о 25 9.8   

Вкупно 31 12.2   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 

 



Таб/граф. 109  

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е физички послаба 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 19 7.5 8.2 8.2 

не се согласувам 22 8.6 9.5 17.7 

сосема малку се 

согласувам 

61 23.9 26.3 44.0 

се согласувам 82 32.2 35.3 79.3 

целосно се согласувам 48 18.8 20.7 100.0 

Вкупно 232 91.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 5 2.0   

н/о 18 7.1   

Вкупно 23 9.0   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 

 



Таб/граф. 110  

Честа причина за булинг е тоа што жртвата не знае вербално да се 

спротистави 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 13 5.1 5.5 5.5 

не се согласувам 22 8.6 9.3 14.8 

сосема малку се 

согласувам 

62 24.3 26.3 41.1 

се согласувам 73 28.6 30.9 72.0 

целосно се согласувам 66 25.9 28.0 100.0 

Вкупно 236 92.5 100.0  

Нема 

податок 

не знам 5 2.0   

н/о 14 5.5   

Вкупно 19 7.5   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 



Таб/граф. 111 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата не знае физички да се 

спротистави 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 18 7.1 7.9 7.9 

не се согласувам 38 14.9 16.7 24.6 

сосема малку се 

согласувам 

55 21.6 24.1 48.7 

се согласувам 68 26.7 29.8 78.5 

целосно се согласувам 49 19.2 21.5 100.0 

Вкупно 228 89.4 100.0  

Нема 

податок 

не знам 7 2.7   

н/о 20 7.8   

Вкупно 27 10.6   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 



Таб/граф. 112 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата не е убаво облечена 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 35 13.7 15.5 15.5 

не се согласувам 36 14.1 15.9 31.4 

сосема малку се 

согласувам 

81 31.8 35.8 67.3 

се согласувам 47 18.4 20.8 88.1 

целосно се согласувам 27 10.6 11.9 100.0 

Вкупно 226 88.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 8 3.1   

н/о 21 8.2   

Вкупно 29 11.4   

Вкупно 255 100.0   

 
 

 
 

 
 

 



Таб/граф. 113  

Честа причина за булинг е тоа што жртвата не е популарна 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 41 16.1 18.1 18.1 

не се согласувам 32 12.5 14.1 32.2 

сосема малку се 

согласувам 

67 26.3 29.5 61.7 

се согласувам 58 22.7 25.6 87.2 

целосно се согласувам 29 11.4 12.8 100.0 

Вкупно 227 89.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 5 2.0   

н/о 23 9.0   

Вкупно 28 11.0   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 

 

 



Таб/граф. 114  

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е посрамежлива 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 21 8.2 9.2 9.2 

не се согласувам 27 10.6 11.8 21.0 

сосема малку се 

согласувам 

68 26.7 29.7 50.7 

се согласувам 59 23.1 25.8 76.4 

целосно се согласувам 54 21.2 23.6 100.0 

Вкупно 229 89.8 100.0  

Нема 

податок 

не знам 7 2.7   

н/о 19 7.5   

Вкупно 26 10.2   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 

 



Таб/граф. 115 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е од помалку богато семејство 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 30 11.8 13.4 13.4 

не се согласувам 44 17.3 19.6 33.0 

сосема малку се 

согласувам 

62 24.3 27.7 60.7 

се согласувам 51 20.0 22.8 83.5 

целосно се согласувам 37 14.5 16.5 100.0 

Вкупно 224 87.8 100.0  

Нема 

податок 

не знам 9 3.5   

н/о 22 8.6   

Вкупно 31 12.2   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 

 

 



Таб/граф. 116 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е од друга етничка припадност 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 55 21.6 24.6 24.6 

не се согласувам 47 18.4 21.0 45.5 

сосема малку се 

согласувам 

53 20.8 23.7 69.2 

се согласувам 43 16.9 19.2 88.4 

целосно се согласувам 26 10.2 11.6 100.0 

Вкупно 224 87.8 100.0  

Нема 

податок 

не знам 7 2.7   

н/о 24 9.4   

Вкупно 31 12.2   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 
 

 

 

 



Таб/граф. 117 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата е од дел од Скопје пшто се 

смета за инфериорен 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 33 12.9 14.5 14.5 

не се согласувам 49 19.2 21.5 36.0 

сосема малку се 

согласувам 

60 23.5 26.3 62.3 

се согласувам 49 19.2 21.5 83.8 

целосно се согласувам 37 14.5 16.2 100.0 

Вкупно 228 89.4 100.0  

Нема 

податок 

не знам 5 2.0   

н/о 22 8.6   

Вкупно 27 10.6   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 

 



Таб/граф. 118 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата по потекло не е од Скопје 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 60 23.5 26.5 26.5 

не се согласувам 52 20.4 23.0 49.6 

сосема малку се 

согласувам 

63 24.7 27.9 77.4 

се согласувам 35 13.7 15.5 92.9 

целосно се согласувам 16 6.3 7.1 100.0 

Вкупно 226 88.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 6 2.4   

н/о 23 9.0   

Вкупно 29 11.4   

Вкупно 255 100.0   

 
 

 
 
 

 

 



Таб/граф. 119 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има послаби оценки 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 58 22.7 25.7 25.7 

не се согласувам 71 27.8 31.4 57.1 

сосема малку се 

согласувам 

65 25.5 28.8 85.8 

се согласувам 12 4.7 5.3 91.2 

целосно се согласувам 20 7.8 8.8 100.0 

Вкупно 226 88.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 6 2.4   

н/о 23 9.0   

Вкупно 29 11.4   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 

 

 
 

 



Таб/граф. 120 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има подобри оценки 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 49 19.2 22.1 22.1 

не се согласувам 60 23.5 27.0 49.1 

сосема малку се 

согласувам 

75 29.4 33.8 82.9 

се согласувам 27 10.6 12.2 95.0 

целосно се согласувам 11 4.3 5.0 100.0 

Вкупно 222 87.1 100.0  

Нема 

податок 

не знам 7 2.7   

н/о 26 10.2   

Вкупно 33 12.9   

Вкупно 255 100.0   

 
 

 
 

 
 

 



Таб/граф. 121 

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има некоја физичка 

попреченост 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 69 27.1 30.8 30.8 

не се согласувам 45 17.6 20.1 50.9 

сосема малку се 

согласувам 

55 21.6 24.6 75.4 

се согласувам 38 14.9 17.0 92.4 

целосно се согласувам 17 6.7 7.6 100.0 

Вкупно 224 87.8 100.0  

Нема 

податок 

не знам 6 2.4   

н/о 25 9.8   

Вкупно 31 12.2   

Вкупно 255 100.0   

 
 

 
 

 
 

 



Таб/граф. 122  

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има некоја ментална 

попреченост 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 54 21.2 23.9 23.9 

не се согласувам 58 22.7 25.7 49.6 

сосема малку се 

согласувам 

59 23.1 26.1 75.7 

се согласувам 37 14.5 16.4 92.0 

целосно се согласувам 18 7.1 8.0 100.0 

Вкупно 226 88.6 100.0  

Нема 

податок 

не знам 5 2.0   

н/о 24 9.4   

Вкупно 29 11.4   

Вкупно 255 100.0   

 
 

 
 

 
 

 



Таб/граф. 123  

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има различна верска 

припадност 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 45 17.6 26.8 26.8 

не се согласувам 37 14.5 22.0 48.8 

сосема малку се 

согласувам 

47 18.4 28.0 76.8 

се согласувам 26 10.2 15.5 92.3 

целосно се согласувам 13 5.1 7.7 100.0 

Вкупно 168 65.9 100.0  

Нема 

податок 

не знам 6 2.4   

н/о 81 31.8   

Вкупно 87 34.1   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 

 



Таб/граф. 124  

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има различни идеолошки или 

културни убедувања 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 36 14.1 21.7 21.7 

не се согласувам 34 13.3 20.5 42.2 

сосема малку се 

согласувам 

58 22.7 34.9 77.1 

се согласувам 26 10.2 15.7 92.8 

целосно се согласувам 12 4.7 7.2 100.0 

Вкупно 166 65.1 100.0  

Нема 

податок 

не знам 8 3.1   

н/о 81 31.8   

Вкупно 89 34.9   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 

 



Таб/граф. 125  

Честа причина за булинг е тоа што жртвата има различни политички 

убедувања 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не се согласувам 50 19.6 31.4 31.4 

не се согласувам 31 12.2 19.5 50.9 

сосема малку се 

согласувам 

44 17.3 27.7 78.6 

се согласувам 23 9.0 14.5 93.1 

целосно се согласувам 11 4.3 6.9 100.0 

Вкупно 159 62.4 100.0  

Нема 

податок 

не знам 10 3.9   

н/о 86 33.7   

Вкупно 96 37.6   

Вкупно 255 100.0   

 
 

 
 

 
 

 



Таб/граф. 126  

Вербална 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не е присутна 40 15.7 16.9 16.9 

сосема малку 42 16.5 17.7 34.6 

малку 61 23.9 25.7 60.3 

присутна е 51 20.0 21.5 81.9 

многу е присутна 43 16.9 18.1 100.0 

Вкупно 237 92.9 100.0  

Нема 

податок 

н/о 18 7.1 
  

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Таб/граф. 127  

Пишана 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не е присутна 74 29.0 33.2 33.2 

сосема малку 61 23.9 27.4 60.5 

малку 49 19.2 22.0 82.5 

присутна е 25 9.8 11.2 93.7 

многу е присутна 14 5.5 6.3 100.0 

Вкупно 223 87.5 100.0  

Нема 

податок 

н/о 32 12.5 
  

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 128 

Визуелна 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не е присутна 64 25.1 29.2 29.2 

сосема малку 59 23.1 26.9 56.2 

малку 53 20.8 24.2 80.4 

присутна е 31 12.2 14.2 94.5 

многу е присутна 12 4.7 5.5 100.0 

Вкупно 219 85.9 100.0  

Нема 

податок 

н/о 36 14.1 
  

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 129  

На социјални мрежи 

 Број Процент 

 Валиден 

Процент 

Кумулативен 

Процент 

 воопшто не е присутна 45 17.6 19.8 19.8 

сосема малку 28 11.0 12.3 32.2 

малку 50 19.6 22.0 54.2 

присутна е 37 14.5 16.3 70.5 

многу е присутна 67 26.3 29.5 100.0 

Вкупно 227 89.0 100.0  

Нема 

податок 

не знам 1 .4   

н/о 27 10.6   

Вкупно 28 11.0   

Вкупно 255 100.0   

 

 
 

 
 

 
 

 



Таб/граф. 130 

Пол * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутна 

дискриминацијата во вашето училиште?   

% по Пол   

 

Пол 

Вкупно машки женски н/о 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутна 

дискриминацијата во 

вашето училиште? 

воопшто не е присутна 36.4% 20.3% 42.9% 25.7% 

сосема малку 30.3% 32.7% 14.3% 31.4% 

малку 16.7% 29.4% 14.3% 25.2% 

присутна е 13.6% 17.0% 28.6% 16.4% 

многу е присутна 3.0% 0.7%  1.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Таб/граф. 131  

Возраст * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутна 

дискриминацијата во вашето училиште?   

% по Возраст   

 

Возраст 

Вкупно 22-35 год. 36-50 год. 51-65 год. 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутна 

дискриминацијата во 

вашето училиште? 

воопшто не е присутна 28.6% 22.5% 32.1% 26.1% 

сосема малку 26.5% 32.5% 34.0% 31.5% 

малку 28.6% 25.8% 20.8% 25.2% 

присутна е 12.2% 18.3% 13.2% 15.8% 

многу е присутна 4.1% 0.8%  1.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 132  

Етничка припадност * На скала од 1 до 5, по ваше мислење, колку е присутна 

дискриминацијата во вашето училиште?   

% по Етничка припадност   

 

Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга 

На скала од 1 до 5, по 

ваше мислење, колку е 

присутна 

дискриминацијата во 

вашето училиште? 

воопшто не е присутна 19.9% 46.2% 12.5% 25.7% 

сосема малку 38.0% 7.7% 50.0% 31.4% 

малку 27.1% 19.2% 25.0% 25.2% 

присутна е 13.3% 26.9% 12.5% 16.4% 

многу е присутна 1.8%   1.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 133  

Колку години работите во сферата на образованието? * На скала од 1 до 5, по ваше 

мислење, колку е присутна дискриминацијата во вашето училиште?   

% по Колку години работите во сферата на образованието?   

 

Колку години работите во сферата на 

образованието? 

Вкупно 1-7 год. 8-20 год. 21+год 

На скала од 1 до 5, по ваше 

мислење, колку е присутна 

дискриминацијата во 

вашето училиште? 

воопшто не е присутна 24.7% 27.8% 23.5% 25.7% 

сосема малку 31.2% 30.0% 33.3% 31.2% 

малку 29.9% 24.4% 21.6% 25.7% 

присутна е 11.7% 16.7% 21.6% 16.1% 

многу е присутна 2.6% 1.1%  1.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Таб/граф. 134  

Пол * Изложеност на учениците на дискриминација во училиштето  

% по Пол   

 

Пол 

Вкупно машки женски н/о 

Изложеност на учениците 

на дискриминација во 

училиштето 

помалку од 30% 88.9% 83.6% 100.0% 85.5% 

30-70% 9.5% 15.1%  13.2% 

71-100% 1.6% 1.3%  1.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 135  

Возраст * Изложеност на учениците на дискриминација во училиштето  

% по Возраст   

 

Возраст 

Вкупно 22-35 год. 36-50 год. 51-65 год. 

Изложеност на учениците 

на дискриминација во 

училиштето 

помалку од 30% 78.7% 86.4% 90.4% 85.7% 

30-70% 14.9% 13.6% 9.6% 12.9% 

71-100% 6.4%   1.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таб/граф. 136  

Етничка припадност * Изложеност на учениците на дискриминација во 

училиштето  

% по Етничка припадност   

 

Етничка припадност 

Вкупно македонска албанска друга 

Изложеност на учениците 

на дискриминација во 

училиштето 

помалку од 30% 89.1% 76.1% 66.7% 85.5% 

30-70% 9.7% 21.7% 33.3% 13.2% 

71-100% 1.2% 2.2%  1.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Таб/граф. 137  

Колку години работите во сферата на образованието? * Изложеност на учениците на 

дискриминација во училиштето  

% по Колку години работите во сферата на образованието?   

 

Колку години работите во сферата на 

образованието? 

Вкупно 1-7 год. 8-20 год. 21+год 

Изложеност на учениците 

на дискриминација во 

училиштето 

помалку од 30% 81.9% 86.8% 88.0% 85.4% 

30-70% 13.9% 13.2% 12.0% 13.1% 

71-100% 4.2%   1.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


