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 Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ 

Скопје, во продолжение ги сумира деловите од Извештајот на ЕК кои 

се однесуваат на инфоматичкото општество, електронските 

комуникации, медиумите и слободата на говор.  

Иако извештајот на Европската Комисија за напредокот за 2019 

година на Р.С. Македонија дава безусловна, чиста препорака за 

почеток на преговорите за членство, во извештајот има одредени 

забелешки кои како домашна работа треба македонската Влада да ги 

спроведе. 

Европската Комисија забележува одредени напредоци во 

повеќето полиња - во делот за информатичкото општество, 

електронските комуникации, медиумите и слободата на говор односно 

изразување, но сè уште остануваат забелешките што беа дел од 

минатогодишниот извештај во Април 2018 година.  

За забелешка се користените термини како „одреден напредок“ и 

„подготвеност“. И покрај напредокот во полето на добрососедството и 

придвижувањето на интеграциите преку договорите со соседите, 

ИНРЕКОМ смета дека особен напредок во полето на наш интерес, сè 

уште нема, за што доказ се и забелешките во годинешниот извештај.  

ЕК, како и другите домашни субјекти кои се засегнати конкренто 

во поглавјето 10, како што се АВМУ, АЕК, медиумските здруженија и 

синдикати, испорачува одредени барања со цел минимално 

подобрување на сликата за медиумите и информатичкото општество 

во целина.  

ИНРЕКОМ има забелешка кон македонската Влада, што во 

извештајот на ЕК не е нотирана, а се однесува на „Дигиталната 

дивиденда 2“. Препорачуваме согласно донесената стратегија за 

„боардбенд“, да се започне постапка за премин кон втората генерација 

на дигитална терестријална телевизија (DVB-T2) и кон 

дигитализирање на радио станиците (DAB+), со што ќе се овозможи 

побрзо инвестирање и тестирање на 5G мрежата, како и отворање на 

постапка за трет мрежен моблен оператор. 

 



 
 

 
3 

 Да го погледнеме поглавјето 10 кое се однесува на 

информатичкото општество и медиумите...  

 

  

Европската Комисија смета дека Македонија е „умерено 

подготвена“ за членство кога е во прашање областа на електронските 

комуникации и бележи одреден напредок во делот на електронските 

медиуми.  

Сепак, комисијата нотира дека некои забелешки од извештајот за 

минатата година остануваат непроменети, па така препорачува 

побрзо воведување на единствениот број за итни случаеви – 112; 

зајакнување на независноста и капацитетите на регулаторите (АВМУ, 

АЕК) и на јавниот радиодифузен сервис МРТ, како и да се изработи 

стратегија за ИКТ. 
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 ЕК ја пофали Владата за завршеното мапирање на 

широкопојасниот интернет и донесената стратегија за т.н „Броадбенд“ 

за 2019-2023 година, како и донесената Национална стратегија за 

сајбер-безбедност. 

 

 

  

ЕК во поглед на електронските комуникации и ИКТ нотира дека 

широкопојасната пенетрација бележи раст, како и инвестициите во 

развојот на електронските комуникации.  
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 ЕК позитивно гледа и на новата Стратегија за образование во 

која е вклучена дигиталната писменост. 

Но, ЕК има забелешки во поглед на интероперабилноста и е-Влада, со 

забелешки за слабата примена на електронските потписи и бара од 

Владата да се вложат поголеми напори со цел поуспешна јавна 

администрација. 

Нотиран е и голем „скок“ во поглед на е-трговијата, но со забелешки 

во делот на царинските и даночните бариери кои препорачува да се 

остранат.  
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 Европската Комисија повторно го нотира позитивното работење 

на медиумскиот регулатор, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги (АВМУ), посебно во делот со борбата против 

говорот на омраза. Но, според нив и понатаму е потребно зајакнување 

на капацитетите на Агенцијата. 

Приоритет останува дигиталната писменост, во која треба да се 

вклучат повеќе инволвирани актери.  

Загриженоста за МРТ, останува и потребни се поголеми реформи 

препорачува ЕК. 
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Во резимето на извештајот на страница 6 се нотира дека е 

постигнат одреден степен на подготвеност за слободата на 

изразување, но и понатаму се нотираат слабостите во поглед на 

медиумската клима и се бара од политичките елити да покажат 

поголемо ниво на толеранција на критика од страна на новинарските 

работници со цел да се развие слободата на критикичко изразување. 

 

 

 

Во извештајот се бара подобрување на независноста и 

професионалните стандарди во јавниот радиодифузен сервис - 

Македонска Радио Телевизија, а воедно се потребни и поголеми 

напори за поголема финансиска независност на МРТ по укинувањето 

на радиодифузната такса. Како главна забелешка и понатаму е 

финансиската независност на јавниот сервис МРТ, но и финансиското 

работење на приватните медиуми. 

 

Во извештајот на страна 30, 31 и 32 се нотираат забелешки во 

поглед на слободата на изразување и медиумите. 
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 Во извештајот се потенцира дека постои умерена подготвеност 

односно добар напредок во поглед на слободата на изразување. ЕК го 

пофалува напредокот во поглед на критичкото известување и 

политичките дебатни емисии на телевизиите.  

 ЕК на македонската Влада и на новинарите им препорачува да 

продолжи да работи на медиумскиот плурализам, да спроведе 

реформи за МРТ, како и да постои поголема безбедност и брза правда 

за случаите каде што мета биле новинарите и новинарските екипи. 
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 Забелешки има во поглед на високи владини преставници и 

нивниот пристап кон медиумите. ЈО и МВР треба да поработат на 

побрзо решавање на случаевите во кои се жртви медиумските 

работници. 
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 EK нотира брза измена на Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, за што забелешки имаат и директните засегнати 

страни во Македонија.  

 

 

 

 ЕК со пофалба за работењето на АВМУ и нејзината ажурност во 

однос на прекршоците за време на референдумот. Воедно ЕК го 

нотира неусогласувањето на Изборниот законик и Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, кога и АВМУ и ДИК издаваа 

различни упатства до медиумите за платеното рекламирање. 

Дополнително истакнат е напорот на АВМУ околу спроведувањето на 

Законот во поглед на недозволената медиумска концентрација 

односно скриеното сопствеништво во медиумите. 
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 Според Комисијата во Р.С. Македонија е отпочната реформа на 

јавниот радиодифузен сервис - Македонска Радио Телевизија, а 

особено забележува во поглед на обезбедување на финансиска 

одржливост односно независност при работењето и известувањето. 

Особено важна реформа е и техничката модернизација за која се 

потребни финансиски средства. 
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  ЕК го и нотира рекламирањето на медиумите преку државниот 

буџет за време на референдумот, за што и ИНРЕКОМ изработи кратки 

анализи на таа тема.  

 

 

 

 ЕК нотира дека интернет порталите, односно он-лајн медиумите 

остануваат нерегулирани, со што лажните вести, говорот на омраза и 

непочитувањето на професионалните новинарски стандарди 

продолжува да биде честа појава. 

ЕК препорачува поголема саморегулација на интернет порталите, по 

примерот на останатите традиционални медиуми, како и поголема 

транспарентност во поглед на сопствеништвото. 

 

На страница 43 и 44 исто така се има одредени забелешки и за 

сајбер-криминалот, односно борбата во врска со dark web. ЕК 

препорачува системско следење на „темниот интернет“ со цел 

поефикасен одговор при компјутерските криминали кои се вршат преку 

електронскитекомуникации. 


