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Институтот за развој на електронски комуникации трета година по ред, објавува 

краток осврт за Поглавјето 10, како и за деловите што се однесуваат на медиумите и 

информатичкото општество, во однос на Извештајот од Европската комисија за напредокот 

на Македонија за почетокот на преговори за членство во Европската Унија. 

ИНРЕКОМ смета дека и овогодинешниот извештај дава иста слика, како и 

минатогодишниот извештај, во однос на медиумската сфера во Македонија и 

дигитализацијата на македонското општество. Извештајот евидентира ограничен напредок 

во однос на слободата на изразувањето и ограничен напредок во однос на информатичкото 

општество и медиумите, со умерена подготвеност за пристапувањето во Унијата. 

Оценката во извештајот е средна, а на скалило од 1 до 5, сметаме дека истата би 

била три, бидејќи се забележува дека се потребни повеќе напори во развојот на 

информатичкото општество, како и во градењето на независни регулаторни тела за 

аудиовизуелните медиумски услуги и за електронските комуникации. Тоа значи дека е 

потребно понатамошно усогласување на националното законодавство со европските 

регулативи и директиви, особено со ревидираната Европска директива за аудиовизуелни 

медиумски услуги, нешто на што се наведува веќе втора година по ред. Слободно може да 

се каже дека, некои од препораките и забелешките на Европската комисија се на иста 

линија со тие што ИНРЕКОМ ги има дадено изминатиот период на соодветните теми. 

 

Во извештајот на позитивна оценка наидува процесот на финализација на 

долгорочната национална стратегија за информатичка и комуникациска технологија, што е 

објавена на ЕНЕР, како и за напорите околу воведувањето на единствениот европски број 

за итни ситуации - 112 преку законските и подзаконските измени и дополнувања. Исто така, 

позитивно е оценет и одредениот напредок во поглед на електронските услуги за обичните 

граѓани како и за деловните субјекти, преку веб платформата uslugi.gov.mk. Комисијата 

сепак втора година по ред, упатува забелешки во однос на пречките во системот за 

интероперабилност помеѓу државните и јавни институции поради недостиг на 

комуникациски софтверски решенија, но пред се', волја за целосно искористување на 

потенцијалот од поврзувањето на институциите меѓусебно. Комисијата очекува дека со 

формирањето на најавената нова Агенција за дигитализација и регистри ќе се подобри 

координацијата и ќе се има поголеми напори за модернизација и дигитализација на јавната 

администрација. 

Европската комисија во Извештајот ја пофали Владата во однос на успешната 

примена на Дигиталната агенда во однос на укинувањето на роамингот помеѓу земјите од 

т.н. Западен Балкан. Забележани се и измените и дополнувањата на Законот за 

електронски комуникации, со кои се воведуваат нови одговорности за операторите во 

поглед на безбедноста, со акцент на 5Г опремата. Дополнително, во извештајот се 

наведува дека двата мрежни оператори, извршија тестирања на мрежата од петтата 

генерација. Сепак, и во овој Извештај се повторува конкретната забелешка: неопходноста 

за зголемување на конкуренцијата во телекомуникацискиот сектор, алудирајќи на 
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потребата од трет мрежен мобилен оператор, бидејќи Македонија е единствена земја во 

Европа со само два мрежни мобилни оператори. 

 

Од друга страна, ЕК детектира слабости во однос на забавената примена на 

Националниот броадбенд оперативен план, преку кој се очекува да се намали дигиталниот 

јаз во државата меѓу урбаните и руралните средини. Во извештајот се упатува дека е 

потребно да се направат повеќе чекори во примена на Националната стратегија за сајбер 

безбедност 2018-2022 година. Негативно се забележува и стагнацијата во донесувањето 

на Законот за безбедност на мрежи и информациски системи, кој е подготвен во 2019 

година. Во однос на темата за сајбер безбедноста и компјутерскиот криминал, Комисијата 

позитивно го оценува формирањето на Националниот совет за сајбер безбедност во јули 

2020 година, кој произлегува од Националната стратегија за компјутерска безбедност 2018-

2022. Дополнително, се забележува и намалување на сексуалната експлоатација на деца 

на интернет за 27% споредбено со 2019 година. Во однос на компјутерскиот криминал, 

откриени се вкупно 160 кривични дела со компјутерски криминал, од кои кривично се 

пријавени 88 сторители, а обвинение има за 20 лица. Исто така, ЕУ ја поздравува и 

одлуката за донесување на Националната стратегија за градење отпорност и соочување 

со хибридни закани 2021-2025. 

 

Загриженоста за независноста на агенциите за електронски комуникации и за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги останува високо на скалилото во извештајот. Негативно 

се гледа и на процесот за (не)избор на членови на Советот на АВМУ и на Програмскиот 

совет на МРТ, процес кој стагнира и не може да се одберат нови членови. Во извештајот 

се евидентира и дека Владата продолжува да си ги користи дискреционите овластувања 

во поглед на алокација на финансиски средства, за МРТ, АВМУ и МРД во спротивност со 

законските норми, што значи дека одвојува буџетски средства помалку од законски 

пропишаниот минимум. ИНРЕКОМ неодамна објави опширна анализа со цел реформа на 

регулаторните тела со креирање на една нова Агенција, која би била финансиски 

независна од државниот буџет. Повеќе на следниот линк. Исто така, искажува и 

загриженост за буџетското трошење за реклами на политичките партии, што е невиден 

преседан во Европа.  

ЕК и оваа година има позитивен коментар во однос на АВМУ. Се забележуваат 

активностите на Агенцијата за промоција на медиумската писменост, борбата против 

говорот на омраза, како и заштитата на новинарите од притисоци и закани. Исто така, ЕК 

забележува дека медиумската сопственост за електронските и печатените медиуми е во 

ред, но недостасува регулирање на интернет онлајн медиумите односно веб порталите. 

Говорот на омраза се најде и во Поглавјето 23, каде што се вели дека иако е забранет, 

истиот е широко распространет.  

 

Во однос на Македонската Радио Телевизија, Комисијата го поздравува 

донесувањето на петгодишната развојна стратегија во консултации со релевантните 

медиумски здруженија, но забележува дека значително намалување на финансирањето го 

https://inrekom.org.mk/regulatoren-levijatan-ili-reforma-na-regulatornite-tela/
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спречува успешното спроведување на стратегијата. Во извештајот, додаваат и дека се' 

уште не е најдено решение за старите долгови на јавниот радиодифузен сервис, како и 

предизвиците во однос на модернизацијата и доекипирањето. За одредени реформи во 

самиот јавен сервис, ИНРЕКОМ имаше одредени препораки, кои можете да ги прочитате 

на следниот линк. 

 

Спорните одредби во законските измени на последната седница од претходниот 

собраниски состав, како и одредбите од Уредбите со законска сила за време на вонредната 

состојба, со која од операторите се бараше да одговараат за прекршување на авторските 

и сродни права од страна на каналите што ги реемитуваат, се најдоа исто така во 

извештајот. Дополнително, се нотира и одлуката на Уставниот суд со која се укина спорната 

одреба, но и одлуката на самата Влада да донесе законски измени за укинување на истата 

укината законска одредба. За истите тие „авантури“ со законските измени, посебно за 

време на вонредната состојба, ИНРЕКОМ објави повеќе коментари што можете да ги 

пронајдете на следниот линк. 
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