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ВОВЕД 
 

 Институтот за развој на електронски комуникации, воочи изборната 

кампања и предвремените избори за избор на пратеници во Македонското 

Собрание, ги спореди изборните програми на двете најголеми македонски 

партии: владејачката СДСМ и опозициската ВМРО-ДПМНЕ. 

 

 Изборната програма на СДСМ и коалицијата го носи насловот „Можеме“  

и е на 268 страници. Изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата 

го носи насловот „Проект Обнова на Македонија“  и е на 340 страници. Во 

оваа анализа се опфатени деловите кои се однесуваат на медиумите и 

развојот на електронските комуникации, како и на дигитализацијата која 

доведува до дигитална трансформација на општеството.  

  

 ИНРЕКОМ нема да ги коментира поединечно проектите, а истите ќе 

бидат обележани со фуснота за нивната локација во партиските изборни 

програми, со цел да ги упати читателите на подетално запознавање со 

проектите. 

  

 Дополнително, Институтот за развој на електронски комуникации 

ИНРЕКОМ во периодот од 30.6 до 05.07, за сопствени потреби, спроведе 

онлајн истражување на јавното мислење – преку електронска анкета на 

платформата „Гугл Формс“. 

 

 Нарачател и извршител на анкетата е Институтот ИНРЕКОМ, со 

максимален ангажман во поглед на спречување на злоупотреби и двојно 

гласање преку заштитните механизми кои ги нуди самата платформа 

развиена од Гугл. 

 

 Анкетата е направена на примерок од 952 испитаници кои учествуваа во 

истражувањето кое понуди соодветно запознавање со програмската 

понуда на сите партии кои настапуваат на предвремените парламентарни 

избори закажани на 15-јули годинава. Испитаниците даваа одговори на 

шест однапред утврдени прашања. 

 

 На крајот од овој документ е достапна анкетата, а во продолжение 

подетално за програмската понуда на двата фаворити на овие избори 

СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, поконкретно во областа на дигитализацијата и 

електронските комуникации. 
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СДСМ И КОАЛИЦИЈАТА „МОЖЕМЕ“ 

 
СДСМ во својата програма ветува донесување нов Закон за е-

трговија, преку кој би се регулирале и е-фактурите, е-фискалните сметки 

и е-плаќањата.1 

 Во однос на здравството, СДСМ ветува целосно електронско 

здравство, без користење на хартиени форми на документи. 

Дополнително ветува и апликација „Мое здравје“ во која ќе бидат 

поврзани податоците и историјатот на дијагнози и терапии.2 

Во делот на образованието, СДСМ ветува реформа со која 

учениците од трето до деветто одделение ќе изучуваат Информатика 

како задолжителен предмет. Исто така се ветува и донесување на 

Национална стратегија за дигитализација на образовниот систем, нешто 

што и те како е сега актуелно во време на пандемијата со Ковид19 

Корона-вирусот.3 

Во делот за медиумите, СДСМ во следните четири години ветува 

фокус во реформа на Македонската Радио Телевизија, која ќе биде 

достапна на сите платформи, но и ќе пренесува спортски настани од 

националните првенства од интерес на македонската публика. 

Во фокусот ќе биде и борба против лажните вести со ветувања 

дека ќе работат на медиумската писменост во рамки на образовните 

предмети во училиштата. СДСМ најавува и усогласување на 

законодавството со цел заштита на малолетната публика во онлајн 

медиумите, но и формирање на истражувачка медиумска лабораторија 

за студентите по новинарство за борба против дезинформациите. 

Исто така, во програмата најавуваат и конечна дигитализација на 

радиостаниците, област каде што Македонија бележи застој, а воедно и 

воведување помал надомест за телевизиско емитување.4 

Во секторот Култура, се ветува дигитализација преку 

информатичко-комуникациска инфраструктура за поврзување на 

институциите и културните установи, но и дигитализација на постарите 

книжевни изданија, поттикнување на создавањето дигитални музеи, 

галерии, списанија и дигитално издаваштво. СДСМ планира и 

 
1 Страница 33 
2 Страница 117 
3 Станица 147 
4 Страница 156 и 157 
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дигитализација на аудио архивите, видео архивите и печатените архиви 

поврзани со македонската музичка култура.5 

  Со цел развој на дигитална демократија, СДСМ има во план и 

измени на Законот за референдум, со кој би се вовела и електронска 

петиција, нешто што би било обврзувачки за институциите.6 

 СДСМ предвидува и дигитална култура во комуникацијата помеѓу 

институциите. Како што ветуваат, целокупната комуникација помеѓу 

институциите и во рамки на секоја институција, ќе се води преку 

електронски пат.7 

 Исто така, се предвидуваат и нови услуги достапни преку „клик“, 

односно електронско издавање на пасоши, лични карти, изводи, замени 

на дозволи, потврди и други документи. Исто така се предвидува и 

електронски систем за автоматизација на административните постапки, 

со цел прецизно задавање на работните задачи и нивно следење.8 

 СДСМ ветува формирање на Дигитална агенција, која би била 

одговорна за координација и спроведување на процесот на 

дигитализација на општеството, но и целосна ИТ поддршка за 

институциите од државната управа.9 

 Исто така, во програмата се споменува и т.н. „зелен“ коридор за 

висококвалитетен и евтин широкопојасен интернет, односно изградба на 

оптички телекомуникациски мрежи. Тука е и воведувањето на 5Г 

технологијата.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Страница 166, 167 и 168 
6 Страница 192 
7 Страница 198 и 199 
8 Страница 199 и 200 
9 Страница 200 
10 Страница 200 и 201 
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 ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА“ 

 

ВМРО-ДПМНЕ во својата програма во делот на економско-финансиските 

реформи, предвидува воведување на електронски фактури преку 

електронски портал на УЈП.11 Ветуваат и воведување на електронско 

поднесување и издавање на документи до Царинската управа односно 

дигитализација на Царината.12 ВМРО-ДПМНЕ најавува и бесплатни 

електронски податоци, кои би чинеле пет пати помалку од сумата 

платена за хартиените документи.13  

Во делот на дигиталната трансформација, ВМРО-ДПМНЕ се 

обврзува на намалување на дигиталниот јаз и воведување на брз 

интернет од најмалку 30Mbps. Исто така, во програмата се отвора и 

темата за влез на трет мобилен оператор во Македонија.14 Партијата 

ветува воведување на стандард за слободен безжичен интернет во меѓу-

градските автобуски15 и во железничкиот сообраќај.16 Истото го 

предвидува и на автопатите низ Македонија.17 Партијата ветува дека ќе 

даде напори за потпишување на спогодби со други земји со што би се 

намалиле цените за роаминг. 

Друг проект кој се најавува е поврзувањето на сите државни 

образовни и научно-истражувачки институции во мрежата на МарНЕТ.18 

Исто така се обврзува на воведување на IP адресен регистер за сите 

државни институции, со што секоја институција би имала сопствени IP 

адреси. Дополнително во нивната програма се предвидува и 

воведување на единствениот број за итни повици 112.  

До крајот на наредната година ветуваат донесување на нов закон 

за електронски комуникации. Како дел од дигитализацијата, тука е и 

воведувањето на дигитално радио односно T-DAB.19 

 Партијата во својата програма, предвидува формирање на 

Дигитален форум, составен од претставници на државните институции, 

приватниот сектор и од академската заедница. Задача на форумот ќе 

 
11 Страница 20 
12 Страница 21 
13 Страница 24 и 147 
14 Страница 37 
15 Страница 142 
16 Страница 144 
17 Страница 143 
18 Страница 38 
19 Страница 39 
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биде да осигура дека законодавните и политичките процеси соодветно 

ги обликуваат иницијативите за е-влада и дигитално општество.20 

 ВМРО-ДПМНЕ во својата програма ветува формирање на 

Дигитална агенција, задолжена за ИКТ легислативата, имплементација 

на ИКТ проекти, но и ќе обезбеди поврзување на институциите.21 

 Во програмата „Обнова“ се предвидува и универзална електронска 

идентитетска картичка која би била како лична карта, но би се користела 

и како здравствена картичка, средство за електронски плаќања, 

картичка за јавен превоз итн.22 

 Партијата предвидува и портал за е-услуги и апликации за мобилни 

услуги, а услугите би можеле да се извршат целосно електронски, од 

поднесување на барањето, преку електронско плаќање до добивање на 

електронскиот документ.23 Партијата предвидува и дигитализација на 

општините, односно воведување на унифициран електронски систем за 

управување и следење на документите на граѓаните и општините.24 

 Во делот за медиумите, ВМРО-ДПМНЕ предвидува реформи во 

Македонската Радио Телевизија, која треба да претставува колевка на 

културата на Македонците и другите етнички заедници во земјата. 

Предвидува обнова на интернет страницата на МРТ, како и воведување 

на т.н. медијатека,  а сето ова треба да биде подобрено и со нов закон за 

МРТ.25  

Следен проект во делот на медиумите е формирање на 

професионално тело за саморегулација, под закрила на АВМУ. Од друга 

страна, се ветува и ослободување на медиумите од прекумерна 

регулација, односно постојната регулатива ќе ја заменат со 

саморегулација.26 

 Со цел поголема координација помеѓу државата и граѓанскиот 

сектор, ВМРО-ДПМНЕ предвидува креирање секторска платформа на 

која граѓанските организации ќе можат да ги прикачат анализите и 

истражувањата, кои би можеле да бидат искористени во процесот на 

креирање на политиките. Исто така се предвидува и надградба на ЕНЕР 

системот со воведување на онлајн јавни дебати за предлог законите.27 

 
20 Страница 40 
21 Страница 41 и 56 
22 Страница 41, 42 и 58 
23 Страница 42 и 43 
24 Страница 328 
25 Страница 45 
26 Страница 46 
27 Страница 54 
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 На тема образование, ВМРО-ДПМНЕ предвидува креирање на 

Едукативен информациски систем, кој ќе овозможи централизирана 

дата-база која ќе содржи податоци за побарувањата на пазарот на 

трудот и бројот на запишани ученици и студенти.28 Се предвидува и 

воведување на интегриран централен електронски систем на сите 

образовни институции и нивно вмрежување.29 Во програмата  е 

претставен и проект за далечинско и е-учење, односно дигитална 

платформа, преку која ќе се дигитализираат и постават во книжевен 

фонд дигиталните учебници за учениците и студентите.30 Партијата 

предвидува и онлајн младинска платформа, која ќе ги содржи 

информациите во врска со кариерен и образовен развој на младите.31 

 Партијата ветува и воведување на електронско гласање на 

дијаспората, преку ново изборно законодавство.32 Партијата предвидува 

и Онлајн сервис за дијаспората, со кој ќе се нуди административна 

помош и поддршка на Македонците од дијаспората.33 

Во делот на културата, ВМРО-ДПМНЕ предвидува 3D панорамски 

приказ на поголемите музеи, но и историски и туристички места и 

знаменитости во Македонија.34 Партијата ветува и зголемување на 

бројот на телевизиски програми односно репортажи, интервјуа и 

реклами со цел промоција на туризмот, со акцент на промовирање на 

странските ТВ канали.35 Во културата, исто така се предвидува и 

дигитализација на културното наследство.36 

 Во секторот Здравство, ВМРО-ДПМНЕ во својата програма ветува 

здравство без хартија, односно негова целосна дигитализација. Најпрво 

предвидува надградба и модернизација на системот „Мој термин“, а 

потоа и укинување на хартиените рецепти, упати, извештаи и резултати 

преку воведување на е-медицинско досие за секој пациент.37 Исто така, 

се предвидува и целосно електронско работење на ФЗОМ и следење 

електронски на имунизацијата на децата.38 

 

 
28 Страница 60 
29 Страница 113 и 114 
30 Страница 114 
31 Страница 281 
32 Страница 71 
33 Страница 220 
34 Страница 59 
35 Страница 201 и 202 
36 Страница 309 
37 Страница 254 и 255 
38 Страница 256 и 257 
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ШТО ОЧЕКУВААТ ГРАЃАНИТЕ ОД ПРОГРАМАТА И КОЈА 

ОД ПАРТИИТЕ ЌЕ ЈА ДОБИЕ НИВНАТА ПОДДРШКА? 

 

 Институтот за развој на електронски комуникации ИНРЕКОМ во 

периодот од 30.6 до 05.07, за сопствени потреби, спроведе онлајн 

истражување на јавното мислење – преку електронска анкета на 

платформата „Гугл Формс“. 

 

 Нарачател и извршител на анкетата е Институтот ИНРЕКОМ. Анкетата е 

направена на примерок од 952 испитаници кои учествуваа во 

истражувањето кое понуди соодветно запознавање со програмската 

понуда на сите партии кои настапуваат на предвремените парламентарни 

избори закажани на 15-јули годинава.  

 

 Испитаниците даваа одговори на шест однапред утврдени прашања... 

 

 

ВО АНКЕТАТА УЧЕСТВУВАА 952 ИСПИТАНИЦИ, ОД КОИ: 
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18-29
18,3%

30-39
25,4%

40-49
27,6%

50-64
24,6%

65+
4,1%

ВОЗРАСТ

Македонска; 
85,8%

Албанска; 
6,0%

Турска; 3,7%

Ромска; 0,7%
Српска; 1,5%Влашка; 1,1%Бошњачка; 

Друго; 0,7%

ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ
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Помалку од основно 
или основно; 0,7%

Средно; 
31,0%

Вишо или високо; 
52,6%

После дипломски; 
15,7%

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Рурално (село)
19,4%

Урбано (град):
80,6%

МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ
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Скопски 32,5%

Североисточен; 
3,7%

Источен11,2%

Југоисточен; 11,2%

Вардарски; 7,1%

Пелагониски13,1%

Југозападен 15,3%

Полошки 6,0%

РЕГИОН НА ЖИВЕЕЊЕ/ПРЕСТОЈ

Во јавна 
аминистрација; 

39,2%

Во приватна компанија; 
29,9%Во граѓански 

сектор: 3,0%
Самовработен: 

2,6%

Земјоделец: 1,9%

Ангажиран/а во 
домашни обврски: 0,4%

Ученик или студент 
4,5%

Пензионер: 7,1%

Невработен: 11,6%

РАБОТЕН СТАТУС
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ВО АНКЕТАТА БЕА ОПФАТЕНИ 6 ПРАШАЊА И 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ОДГОВОРИТЕ СЕ СЛЕДНИ: 
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%
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Многу важно Важно Ниту важно, 
ниту неважно

Неважно Воопшто не ми 
е важно

44,0% 44,0%

6,0%
1,9% 4,1%

Колку за Вас, е пресудна програмската понуда во делот за развој на 
информатичкото (дигитално) општество (е-здравство, е-образование, е-

услуги) и реформа на медиумите (вклучително и МРТ)?

СДСМ и коалицијата 
„Можеме“; 33,6%

Левица; 2,6%

АА и 
Алтернатива; 

3,4%

Интегра; 0,7%

ДУИ; 1,1%

СДУ; 0,4% ВМРО-ДПМНЕ и 
коалицијата „Обнова на 

Македонија“; 47,0%

Не знам / 
Немам одговор; 

11,2%

СПОРЕД ВАС, КОЈА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ИЛИ КОАЛИЦИЈА 
ПОСВЕТИЛА НАЈМНОГУ ПРОСТОР ВО СВОЈАТА ПОЛИТИЧКА ПРОГРАМА 

ВО ОДНОС НА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА?
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СДСМ и коалицијата 
„Можеме“; 34,3%

Левица; 3,0%

АА и Алтернатива; 
3,4%

Интегра; 0,4%

ДУИ; 1,1%

МОРО работничка 
партија; 0,4%

ВМРО-ДПМНЕ и 
коалицијата „Обнова 

на Македонија“; 51,9%

Не знам / Немам 
одговор; 5,6%

СПОРЕД ВАС, КОЈА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ИЛИ КОАЛИЦИЈА 
МОЖЕ ДА ДОПРИНЕСЕ НАЈМНОГУ ВО РАЗВОЈОТ НА 
ИНФОРМАТИЧКОТО ОПШТЕСТВО ВО МАКЕДОНИЈА?

Да; 77,2%

Не; 10,4%

Не знам; 12,3%

ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА СЛЕДНАТА ВЛАДА ТРЕБА ДА 
ОТПОЧНЕ ИТЕН ПРОЦЕС ЗА ВЛЕЗ/ ДОНЕСУВАЊЕ НА 

ТРЕТ МРЕЖЕН МОБИЛЕН ОПЕРАТОР?

14 



 

 

 

 

 

 

СДСМ и коалицијата 
„Можеме“; 32,5%

Левица; 4,9%

АА и Алтернатива; 
3,4%

ГДУ; 0,4%

Интегра; 0,4%
ДУИ; 1,5%

МОРО работничка 
партија; 0,4%

Народна партија на 
Ромите; 0,4%

ВМРО-ДПМНЕ и 
коалицијата „Обнова на 

Македонија“; 49,6%

Твоја; 0,4%

Не знам / Немам 
одговор; 6,3%

СПОРЕД ВАС, КОЈА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ИЛИ КОАЛИЦИЈА 
МОЖЕ ДА ДОПРИНЕСЕ НАЈМНОГУ ВО РЕФОРМА НА 

МЕДИУМСКАТА СФЕРА ВО МАКЕДОНИЈА?

СДСМ и 
коалицијата 

„Можеме“; 32,8%

Левица; 4,5%

АА и Алтернатива; 
3,4%

ГДУ; 0,7%

Интегра; 0,4%

ДУИ; 1,1%

СДУ; 0,4%

МОРО работничка партија; 
0,4%

Народна партија на 
Ромите; 0,4%

ВМРО-ДПМНЕ и 
коалицијата „Обнова 

на Македонија“; 
48,9%

Не знам / Немам 
одговор; 7,1%

СПОРЕД ВАС, КОЈА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ИЛИ КОАЛИЦИЈА МОЖЕ 
НАЈДОБРО ДА ЈА РЕФОРМИРА И МОДЕРНИЗИРА ЈАВНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЈА ПРЕКУ ВОВЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ 
УСЛУГИ?

15 



 

 

ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ ОД АНКЕТАТА 

 

• Граѓаните на Македонија со високи 88% (44% многу важно и 44% 

важно) сметаат дека е од големо значење делот за развој на 

информатичкото општество и реформата на медиумите; 

 

• Според мислењето на граѓаните, најголем простор во изборната 

програма околу дигиталната трансформација на Македонија 

посветила политичката партија ВМРО-ДПМНЕ - 47,0%, наспроти 

СДСМ со 33,6%; 

 

• На прашањето, која партија најмногу може да допринесе за развој 

на информатичкото општество, испитаниците одговориле дека тоа 

е ВМРО-ДПМНЕ со 51,9%, а сегашната владејачка СДСМ има 34,3%; 

 

• Во однос на трет мобилен оператор, 77,2% од испитаниците 

одговориле дека ова треба да биде приоритет на идната Влада; 

 

• Најголем придонес во реформа на медиумската сфера во 

Македонија, испитаниците сметаат дека може да даде ВМРО-

ДПМНЕ со 49,6%, додека пак само 32,5% сметаат дека тоа е СДСМ; 

 

• За модернизација на јавната администрација и воведување на 

електронски услуги во истата, речиси половина од анкетираните 

(48,9%) сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ е најдобро подготвена, додека 

пак за СДСМ се одлучиле околу третина (32,8%). 
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ИНСТИТУТ ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ – ИНРЕКОМ 
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