
 
Тематска анализа на ИКТ секторот и бродбенд инфраструктурата во Република 
Северна Македонија 
Извршно резиме 
Република Северна Македонија сеуште ја нема усвоено Стратегијата за ИКТ која што го 
опфаќа периодот 2020-2025. Но, за развојот на бродбенд мрежите како главен документ 
е Националниот оперативен бродбенд план, каде што се наведени и таргетите на 
државата до 2029 година. Тоа скоро соодествува со таргетите на Дигиталната декада 
2030 на Европската Унија, со која што и можа да се споредат состојбите и целите. 
Националниот оперативен бродбенд план (усвоен во 2019) потребно е да се ревидира за 
да може да се направат одредени корекции кои што ќе дадат нов импулс во делот на 
финансирање на Националната транспортна оптичка мрежа во земјава. 
Исто така, откако ќе се усвои Нациолната стратегија за ИКТ и акцискиот план, дел од 
надлежностите кои што сега припаѓаат на различни институции, како што се МИОА, 
АЕК, ЈП МРД, итн. треба да преминат во Агенцијата за дигитализација. 
Според Network Readiness Index, Северна Македонија е рангирана на 64 место 
(извештајот од 2021 година) од 130 анализирани држави во севкупното рангирање. 
Нејзината главна сила се однесува на Импакт. Најголемиот простор за подобрување пак, 
се однесува на технологијата.  
Иако најголемиот дел од територијата на државата е поврзана на Интернет (преку тн. 
бродбенд технологија), сепак најголемото заостанување државата ја бележи кај ултра 
брзиот Интернет од над 100Mbps во споредба со земјите од Европската Унија, а до 
некаде заостанува и кај брзиот Интернет (помеѓу 30-100Mbps). 
Државата се подготвува за имплементација на 5Г технологијата во еден град (до 2023 
година), со што ќе фати приклучок со земјите од ЕУ каде што веќе во повеќе држави 
оваа технологија се користи. Во текот на 2022 треба да се потпишат договори во телеком 
оператори за 5Г. 
Дигиталните услуги се двигател на економскиот раст, намалување на корупцијата и 
елиминација на чекањето пред шалтери. Сепак развојот на електронските услуги споро 
се одвива, а исто така при развивање не се води доволно сметка дека сите услуги треба 
да бидат поставени на еден единствен Национален портал за електронски услуги. Втор 
проблем е идентификацијата на граѓаните при креирање на корисничка сметка. 
Електронската идентификација треба да го олесни овој процес во голема мера. Постои 
потреба од поголема промоција и подигнување на свеста кај населението околу 
постоењето на електронските услуги, а Владата треба со заклучок да ги затрови 
шалтерите за сите услуги кои што постојат онлајн. 
Дигиталните вештини се клучни во имплементацијата за дигиталната трансформација и 
програмата на Владата во делот на дигитализацијата. Затоа потребно е да се создадат 
кадри, како професионалци кои што ќе ги пополнат празните места за ИТ кадар со 
повеќе јавни институции, така и самата администрација да се обучи за употребата на ИТ 
системите. Исто така е потребно населението да се навикне на дигиталните трендови, е-
трговијата, е-размената, интероперабилноста, употребата на електронски документи, 
итн. За таа цел, потребно е во исто време и значително зголемување на инвестициите во 
сајбер безбедност. Северна Македонија во изминатиот период во повеќе наврати беше 
предмет на сајбер напади и треба да се очекува дека тие може да зачестат во следниот 
период. 
 
 
1. Вовед 



Примарната цел на овој документ е да обезбеди тематска теренска анализа и преглед на 
моменталната состојба на полето на информатичките и комуникациските технологии и 
широкопојасната инфраструктура за Северна Македонија. Како таков, овој документ 
опфаќа: 
- Национално поврзување; 
- Дигитални јавни услуги; 
- Човечки капитал и дигитални вештини; 
- Сајбер безбедност и подготвеност од сајбер ризици. 
Со цел јасно да ги истакнеме главните аспекти на моменталната ситуација, ја опишавме 
моменталната состојба на правно, оперативно и техничко ниво, со сумирање на наодите 
објавени од збирката документи и онлајн ресурси идентификувани во првата фаза. Исто 
така, документот вклучува клучни податоци и статистики кои ги истакнуваат силните и 
слабите страни, ја документираат позицијата на земјата во однос на другите земји и се 
поврзуваат со соодветните индекси, како што се Индексот на дигитална економија и 
општество (DESI), извештај од Network Readiness Index од 2021 година, итн. Анализата 
ги објаснува клучните мерки, постоечките стратегии и нивната усогласеност или 
редослед го прикажува напредокот и развојот во соодветните домени за да се нагласи 
веќе завршената работа и можностите кои треба да бидат вклучени во Националната 
стратегија за развој 2021-2041 година; 
Постојат неколку редовни публикации од ЕУ и глобално признати како што се DESI, 
Network Readiness Index - NRI, WEF Competitiveness Report кои го мери напредокот и 
конкурентската способност на земјата во однос на другите земји во областа на ИКТ. 
Годишниот Индекс за дигитална економија и општество го мери напредокот на земјите-
членки на ЕУ кон дигитална економија и општество, врз основа и на податоците на 
Евростат и на специјализираните студии и методи на собирање. Тоа им помага на 
земјите-членки на ЕУ да ги идентификуваат приоритетните области кои бараат насочени 
инвестиции и активности. DESI е исто така клучна алатка кога станува збор за анализа 
на дигиталните аспекти во Европа. 
Индексот на подготвеност за мрежа (NRI) е еден од водечките глобални индекси за 
примената и влијанието на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 
економиите ширум светот. Во својата најнова верзија од 2021 година, Извештајот на NRI 
го мапира пејзажот на подготвеност заснована на мрежа на 130 економии врз основа на 
нивните перформанси во четири различни столбови: технологија, луѓе, управување и 
влијание. NRI 2021 ги одразува повеќето аспекти препорачани во овој документ. 
Трендовите за столбовите се многу слични во другите актуелни студии, така што NRI 
може да се земе како репрезентативно резиме за фактичката состојба во Северна 
Македонија во однос на ИКТ и широкопојасната инфраструктура. Северна Македонија 
е рангирана на 64-то место од 130-те економии вклучени во NRI 2021 година. Нејзината 
главна сила се однесува на Импакт. Најголемиот простор за подобрување пак, се 
однесува на технологијата. 
2. Преглед на институционалната структура и клучните чинители 
 
Информатичкото општество е општество базирано врз делотворна примена на 
информации овозможена од забрзаниот развој и од се поголемата употреба на 
информатичко-комуникациските технологии (ИКТ). Развојот и навлегувањето на 
информатичко-комуникациските технологии во сите пори на општеството има големо 
влијание врз економските и социјалните промени во него. Глобалните комуникации, 
електронската трговија и Интернетот му носат многу придобивки, уште поголем развој, 
економска експанзија и демократија на развиениот свет. При подготовка на оваа анализа 



за развој на бродбенд пазарот во димензијата Поврзливост, како извор на податоци за 
одредените под-димензии и индикатори се користеа податоците од:  
 

• Агенција за електронски комуникации, во најголемиот дел,  
• Државен завод за статистика,  
• Народна банка,  
• Информација за постигнатиот напредок на РСМ за потребите на Поткомитет за 

иновации, информатичко општество и социјална политика. 
● Европска комисијата 

 
2.1. Преглед на релевантни стратегии, (повеќе)годишни програми и планови 
 
Оваа анализа ги разгледува и се надоврзува на постоечките стратегии кои се 
преклопуваат со овој период, како што се: 
 
- Закон за електронските комуникации1 
- Нацрт Национална ИКТ стратегија 2020-2025 на Северна Македонија; 
- „Стратегија за отворени податоци 2018-2020“ вкл. Анекси и Акционен план 2018-2022 
година2 
- „Национална стратегија за сајбер безбедност 2018-2022“ од јули 2018 година 
вклучувајќи го и Акцискиот план 2018-2022 година од декември 2018 година3 
- „Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022“ вклучувајќи го и 
Акцискиот план 2018-2022 година од февруари 2018 година4; 
- „Национален оперативен план за широкопојасен интернет на МК“ од април 2019 
година вклучително и мерки за периодот до крајот на 2029 година5 
- ‘Стратегија за образование 2018-2025’ и Акциски план6. 
- Стратегија за сајбер одбрана од 2020 на Министерство за одбрана7 
 
 
 
2.2 Мапирање на клучните чинители во рамките на тематската област 
 
Министерството за информатичко општество и администраија (МИОА) е носител на 
Нациолната стратегија за ИКТ, како и одговорно тело за политиките за бродбенд. Исто 
така МИОА е ресорно министерство за Законот за електронските комуникации. Оттука, 
МИОА е и главен носител на активностите поврзани за забрзување на спроведувањето 

 
1 
https://ener.gov.mk/files%5Cpropisi_files%5Cdocuments%5C371_826932043%D0%97%D0%B0%D0%BA%
D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%
D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1
%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%
D0%B5%D0%BA%D1%81.doc 
2 http://mioa.gov.mk/?q=en/node/2378  
3 http://mioa.gov.mk/?q=en/node/2379  
4 http://mioa.gov.mk/?q=en/node/2381  
5 http://mioa.gov.mk/?q=en/node/2459  
6 http://mrk.mk/wp-content/uploads/2018/10/Strategija-za-obrazovanie-ENG-WEB-1.pdf  
7 https://www.mod.gov.mk/storage/2021/06/Strategija-za-sajber-odbrana-mk-1-1.pdf 



на Националниот оперативен план за широкопојасен интернет на РСМ. Покрај МИОА, 
наглежност во активностите од оваа област имаат и Агенцијата за електронски 
комуникации (АЕК) како регулатор, како и ЈП Македонска радиодифузија. Откако ќе се 
формира Агенцијата за дигитализација (што е дел од Стратегијата за ИКТ), тогаш 
акцискиот план преминува во сопственост на Агенцијата. Како чинители тука се и 
приватниот сектор, телекомуникациските оператори, даватели на услуги на оптичка 
мрежна инфраструктура, преку Стопанска комора за информатички и комуникациски 
технологии – МАСИТ, као и  академската заедница. Агенцијата за дигитализација исто 
така треба да биде носител за воспоставување безбедна услуга во облак на Владата на 
РСМ, но и општо за развој на електронските услуги за граѓаните и бизнисите. Во делот 
на дигиталните вештини, МИОА преку академијата за администрација и 
Министерството за образование и наука (МОН) се надлежни да политиките и 
имплементацијата на мерките за промовирање и подобрување на дигиталните вештини 
кај адмиистрацијата, како и населението – ученици, студенти, возрасни. Според нацрт 
Нациолната стратегија за ИКТ, МИОА треба да воспостави партнерство со повеќе 
засегнати страни за максимизирање на личниот потенцијал преку дигиталната 
технологија. Државниот завод за статистика составува табела на оцени на национално 
ниво за следење на напредокот на максимизирањето на личниот потенцијал преку 
дигиталните вештини во РСМ. Оваа табела на оцени ќе ги вклучи и човечкиот капитал 
и употребата на показателите за интернет-услуги од ДЕСИ за да се обезбеди 
споредливост со земјите на ЕУ. МОН ја усвојува референтна рамка за подобрување на 
дигиталните вештини кај граѓаните, како и го обезбедува и следи спроведувањето на 
акцискиот план за Приоритетот III од Националната стратегија за образованието 2018 - 
2025 година. Министество за труд и социјална политика учествува во зголемување на 
можностите за вработување преку стекнување со ИКТ вештини и го промовира 
дијалогот со економските чинители заради препознавање на нивните потреби од 
дигитални вештини со цел приспособување на програмата за дигитални вештини за 
невработените лица. 
 
2.3 Потенцијални потешкотии во спроведувањето на политиката 
 
Како што е опишано во Националниот оперативен план за широкопојасен интернет 
(НОБП) од 2019 година, Јавното претпријатие Македонска радиодифузија (понатака ЈП 
МРД) има мандат да изгради и управува со фиксната оптичка инфраструктура во белите 
и сивите зони и да ја развива Националната транспортна оптичка инфраструктура/мрежа 
на територијата на Северна Македонија до крајот на 2029 година. Според НОБП, не е 
обезбедена државна помош за развој на мобилни мрежи 5G и ЈП МРД нема никакви 
надлежности во однос на 5G.  
ЈП МРД е непрофитно јавно претпријатие. Основната дејност е преносот на ТВ сигналот 
во земјата. ЈП МРД има околу 135 кули во земјата, не сите се со екипаж цело време. По 
измената на Законот за електронски комуникации, ЈП МРД треба да има вкупно 240 
вработени (вклучувајќи техничари, администратори, обезбедување, финансиски и др.). 
Таа бројка не е постигната. 
Покрај инженерите, на ЈП МРД особено недостасуваат искусни проект-менаџери кои ќе 
ги водат и мотивираат тимовите, планираат, организираат, преземаат одговорност и го 
обезбедуваат очекуваниот квалитет на време и во рамките на буџетот. Многу инженери 
имаат добро познавање на системот, но не се способни да управуваат со проект, а некои 
од нив не се способни да работат во организиран тим под проектна структура. 
За спроведување на НОБП, ЈП МРД бара многу експерти со специфична експертиза во 
ИКТ секторот. Постојниот персонал има одредено искуство, на пр., за изградба на кули, 



но нема искуство за оптички кабли и планирање, спроведување, одржување и 
управување со такви сложени телекомуникациски мрежи, усогласеност со 
телекомуникациските регулативи, договори за ИКТ, финансирање на ИКТ (на пример, 
да се биде телеком на големо оператор), итн. ИКТ експерти со релевантно искуство се 
ретки во МК и ако се претпостави дека ЈП МРД може да обезбеди услови (плати, 
можности за кариера итн.) споредливи со приватниот сектор, таквата експертиза може 
да дојде само од приватниот сектор, што ќе го ослаби приватниот секторски капацитет. 
Самиот приватен сектор веќе мака мачи да најде стручњаци за одредени задачи. 
За одржување (на пр., поправка на оптички влакна), да се биде на лице место во разумно 
време (на пример, 2 ½ часа) на која било локација во земјата е исклучително предизвик. 
Потребни се технички целосно опремени комбиња и тимови од персонал за поправка. За 
планинските области, особено во зима, ќе бидат потребни возила за следење за пристап 
до одредени области, особено во целните бели и сиви зони на НОБП. 
Постојат различни начини јавните тела да бидат инволвирани во поддршката за развој 
на бродбенд мрежи во државата. Зависно од инвестицискиот модел во бродбенд 
мрежите, јавните тела може да имаат различна улога во однос на имплементацијата, 
работењето, сопственоста и управувањето со бродбенд мрежите. Генерално, најчесто се 
застапени следните инвестициски модели:  
- Субвенционирање на оператор (давање на неповратни јавни средства) за надградба на 
неговата мрежа,.  
- Индиректна инвестиција: Приватно управувана општинска мрежа (познат и како модел 
на концесија),  
- Директна инвестиција: Јавно управувана општинска мрежа. 
 
Праксата покажува дека Република Северна Македонија последните скоро 3 години 
нема направено ниту еден исчекор кон имплементацијата на активностите предложени 
во самиот НОБП од 2019 година за изградба на Нациолана транспортна оптичка мрежа, 
поради немањето институционален капацитет. Исто така ниту можноста да 
спроведување на студија за изводливост не е направена во тој период, како прв чекор 
кон импементација на избраниот инвестициски модел во бродбенд мрежите (директна 
инвестиција: Јавно управувана мрежа). 
 
Постои ризик дека ЈП МРД веројатно нема да може навремено, лесно и брзо да пристапи 
до областите низ земјата во споредба со приватниот сектор, а тоа делува во корист на 
променетиот модел на инвестирање, наместо во државна сопственост (преку ЈП МРД) 
моделот преку субвенционирање на Интернет провајдерите. Светска банка во Северна 
Македонија веќе изврши анализа на трошоците и придобивките (види прилог кон 
документот)) која го фаворизира алтернативниот модел, спротивно на она што го 
предвидува НОБП, поради повеќе причини – време на извршување, цена, OPEX 
(оперативни трошоци), квалитет на услугата. Проектот, инициран во 2020 година, е 
закочен пред уште на почеток и преговорите со Светска банка го исклучија проектот 
Дигитална економија на Северна Македонија (NODE) од портфолиото на барање на 
Северна Македонија. Другите можности треба да се разгледаат што е можно поскоро, а 
може и да се разгледа можноста да измени во Законот за основање на ЈП МРД од 2019 
година. 
 
3. Основни податоци/индикатори и можни недостатоци во податоците 
 
Европската комисија во март 2021 година го усвои Дигиталниот компас до 2030 година: 
европски начин за комуникација во дигиталната деценија. Комуникацијата го оформи 



дигиталниот развој во Европа околу сет од четири кардинални точки: дигитално 
квалификувано население и висококвалификувани дигитални професии; безбедни и 
одржливи дигитални инфраструктури; дигитална трансформација на бизнисите и 
дигитализација на јавните услуги. Исто така, предлага збир на специфични цели за 
секоја кардинална точка. 

 
Слика 1. Извор – Европска комисија8 
 
Република Северна Македонија сеуште ја нема усвоено Стратегијата за ИКТ која што го 
опфаќа периодот 2020-2025. Но, за развојот на бродбенд мрежите како главен документ 
е Националниот оперативен бродбенд план, каде што се наведени и таргетите на 
државата до 2029 година. Тоа скоро соодествува со таргетите на Дигиталната декада 
2030 на Европската Унија, со која што и можа да се споредат состојбите и целите. 
 
Дигиталната декада дефинира две цели во областа на широкопојасното поврзување за 
2030 година: гигабитна покриеност за сите домаќинства и 5G во сите населени области. 
Димензијата на поврзување на Индексот за дигитална економија и општество (DESI) ја 
разгледува и страната на побарувачката и на понудата на фиксниот и мобилниот 
широкопојасен интернет. Под фиксен широкопојасен интернет, го проценува опфатот 
на севкупниот, најмалку 100 Mbps и најмалку 1 Gbps широкопојасен интернет, 
достапноста на брз широкопојасен интернет (пристап од следната генерација од 
најмалку 30 Mbps) и фиксни мрежи со многу висок капацитет (VHCN) . Во рамките на 
мобилниот широкопојасен интернет, тоа вклучува покриеност на населението на 
мрежите 4G и 5G, доделување на радио спектар за 5G (подготвеност 5G), како и 
преземање на мобилниот широкопојасен интернет. Покрај тоа, ги опфаќа 
малопродажните цени на фиксните и мобилните понуди, како и оние на конвергираните 
пакети (кои се состојат од компоненти на фиксни и мобилни услуги). 

 
8 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-
targets-2030_en 



 
Табела 1. Листа на ажурирани индикатори за поврзливост на ниво на Европска Унија. 
 
Имајќи ги предвид бродбенд таргетите на ЕУ9 , извршеното мапирање10 од страна на 
АЕК, како и идните најавени инвестиции на операторите во следните три години, 
националните бродбенд таргети за Република Северна Македонија се следните:  
- До крајот на 2023 година, најмалку еден град да биде покриен со 5G сигнал.  
- До крајот на 2025 година, главните коридори согласно Договорот за основање на 
транспортна заедница на основната и сеопфатна патна мрежа во државата да бидат 
покриени со непрекинат 5G сигнал.  
- До крајот на 2027 година, сите градови во државата да бидат покриени со непрекинат 
5G сигнал.  
- До крајот на 2029 година, секој да има можност за пристап до интернет преку 5G со 
минимална брзина на пристап до интернет од најмалку 100 Mbps.  
- До крајот на 2029 година најмалку 50% од вкупниот број на претплатнички договори 
на домаќинствата во цела држава, да бидат за пристап до интернет од најмалку 100 Mbps.  
- До крајот на 2029 година, сите домаќинства по прифатлива цена да имаат можност за 
пристап до мрежа која овозможува брзина за download од најмалку 100 Mbps со можност 
за надградба на гигабитна брзина;  
- До крајот на 2029 година, сите јавни институции (училишта, универзитети, 
истражувачки центри и други образовни установи здравствени установи, министерства, 
судови, локални самоуправи и други државни органи и тела), да имаат симетричен 
пристап до интернет со брзина од најмалку 1Gbps. 
 
Покрај сè побараното поврзување за медиумски апликации, комуникациите од 
професионален степен во индустриските и услужните сектори како што се 
автомобилската индустрија, транспортот, производството, здравјето, како и услугите за 

 
9https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/Europe/Documents/Events/2019/Telecom19/4.%20Je%20Myung%20Ryu.pdf 
10 https://aek.mk/NGAPokrivanje/ 



безбедност и итни случаи од следната генерација ќе бараат беспрекорна, споделена, 
фиксна и безжична инфраструктура која нуди низа нивоа на доверливост и квалитет на 
услуга контролирани од клиентите, приспособени на специфични деловни потреби. 5G 
комуникациите ќе се засноваат на поврзување со мобилни податоци 4G, како и на 
фиксни мрежи - дозволувајќи им на моментално одвоените инфраструктури да ги 
интегрираат своите услуги во висококвалитетни, глобални, сеприсутни и 
програмабилни „виртуелни мрежи“. Ќе бара рана експлоатација на хармонизираниот 
радио спектар на ЕУ, брза достапност на нов спектар како опсегот од 700 MHz за 
рурално покривање и внатрешна употреба во градовите, и подобра координација на 
доделувањето на спектарот низ Европа за да се постигне рано лидерство, како и широко 
распространети оптички мрежи за бекхаул со многу висок капацитет од јарболи и мали 
ќелии. Очекуваните нови услуги ќе ја делат основната инфраструктура и заедничката 5G 
технологија и ќе им овозможат на корисниците и објектите „во движење“11 да останат 
целосно поврзани во секое време, во градскиот транспорт, долж меѓуградските коридори 
или дури и во воздухот (на пр. дронови за логистика). Индустриските зони, патните 
коридори и железничките врски се очекува да бидат клучни области за првата фаза од 
новите апликации. Одржливоста на некои од овие нови апликации ќе бара достапност 
на 5G услуги истовремено во сите земји-членки за да се овозможи континуитет на 
услугата преку границите и доволна економија на обем. Затоа, Комисијата предлага 
подолу заедничка средна цел за поддршка на заедничкиот распоред за распоредување на 
мрежата предложен во акциониот план за 5G. Една неодамнешна студија12 проценува 
дека успешното распоредување на 5G може да донесе околу 113 милијарди евра 
годишно во бенефиции во четири индустрии (автомобилство, здравство, транспорт и 
комунални услуги), со придобивки широко распространети во бизнисот, потрошувачите 
и поширокото општество. Дополнително, распоредувањето на 5G може да поддржи 
создавање на повеќе од два милиони работни места во ЕУ. 
 
Република Северна Македонија ги отпочна потготовките за имплеметанција за 5Г 
мрежи.  
Индикаторот „Подготвеност за 5G“ ја прикажува порцијата на спектар што е доделен за 
5G цели во државата во однос на 5G-пионерските опсези. Агенцијата за електронски 
комуникации во јуни 2021 година објави намера за спроведување постапка на јавен 
тендер со јавно наддавање за издавање на ограничен број на одобренија за користење на 
радиофреквенции. Во намерата е наведено дека предмет на јавниот тендер се:  
 
• 2х30 MHz во фреквенциски опсег 694-790 MHz,  
• 300 MHz во фреквенциски опсег 3400-3800 MHz и  
• 800 MHz во фреквенциски опсег 24,25-27,5 GHz.  
 
 
Покриеност со фиксен брз бродбенд (download со брзина од најмалку 30 Mbps и не 
повеќе од 100 Mbps) имаат 467.599 домаќинства или 82,84% од вкупниот број на 
домаќинства во РСМ. Од нив 131.627 домаќинства или 23,32% од вкупниот број на 
домаќинства во РСМ се во рурални населени места. 

 
11 5G will co-exist seamlessly with complementary technologies already being deployed, e.g. for short-range 
communication for vehicle-tovehicle and vehicle-to-infrastructure (ITS-G5). 
12 Identification and quantification of key socio-economic data to support strategic planning for the introduction 
of 5G in Europe, SMART 2014/0008 



Покриеност со фиксен ултра-брз бродбенд (download со брзина од најмалку 100 Mbps) 
имаат 356.212 домаќинства или 63,10% од вкупниот број на домаќинства во РСМ. Од 
нив 65.974 домаќинства или 11,69% од вкупниот број на домаќинства во РСМ се во 
рурални населени места. 
Во РСМ 99,58% од популацијата се покриени со 4G (LTE) мрежа (од барем еден мобилен 
оператор. Просечната достапност на 4G (како средна вредност од покриеноста на двата 
мобилни оператори) е 99,395% од населението во РСМ. 
Распространетоста на фиксен бродбенд за Q1/2021 изнесува 75,79%, односно 427.687 
домаќинства во РСМ имаат претплатнички договор за фиксен бродбенд (основен и/или 
NGA). (Извор: АEK (Q1/2021)) 
 
Распространетоста на брз бродбенд за Q1/2021 изнесува 29,89%, односно 168.686 
домаќинства имаат претплатнички договор за фиксен бродбенд со брзина на преземање 
од најмалку 30 Mbps, а помал од 100Mbps. (Извор: Агенција за електронски 
комуникации). 
Најголемата разлика со земјите од ЕУ е кај ултрабрзиот бродбенд. Распространетоста на 
ултрабрз бродбенд за Q1/2021 изнесува 1,97%, односно 11.122 домаќинства имаат 
претплатнички договор за фиксен бродбенд со download брзина од најмалку 100 Mbps. 
(Извор: Агенција за електронски комуникации). На ниво на ЕУ овој индикатор е дури 
34%. 
 
Според НОБП од 2019 година, две мерки кои што требаше Владата да ги преземе со цел 
поттикнување на развојот и пристапот до ултра брз Интернет се: 

- Владата на Република Северна Македонија ќе ги усвои измената и 
дополнувањето на Законот за данокот на додадена вредност до крајот на август 
2019 година, со цел намалување на ДДВ за користење на пристап до ултра брз 
интернет во наредните 10 години, од 18% на 5%.  
- Владата на Република Северна Македонија во 2021 година со предлог закон ќе 
обезбеди финансиска помош во вид на исплата на претплатата за првата година 
од склучен претплатнички договор за пристап до ултра брз интернет, за 
домаќинствата во белите зони кои имаат вкупни примања пониски од месечната 
просечна плата исплатена на ниво на државата. 

Овие мерки сеуште не се на сила. Но како и да е, овие мерки треба значително да се 
дополнат со нови. 
 
Споредувајќи ги претходните резултати со последните податоци на АЕК за развој на 
пазарот за електронски комуникации во Република Северна Македонија, се добива 
следното: - приближно 15% е искористеноста на постојната брза бродбенд мрежа во 
државата, - приближно 1.2 % е искористеноста на постојната ултра брза бродбенд мрежа 
во државата. Имајќи ја предвид постојната покриеност со бродбенд мрежи и ниското 
искористување на истите (особено на ултра брзите бродбенд мрежи), се поставува 
прашањето зошто е ситуацијата каква. Во последниот Извештај на Светска Банка за 
Република Северна Македонија, покрај другото е наведено:  
- Високите цени за телекомуникации го забавуваат користењето на брз бродбенд 
пристап. Република Северна Македонија има највисока цена за брз бродбенд пристап 
(30 Mbps), а втората највисока цена за бродбенд пристап > 10 Mbps во Западен Балкан 
(во однос на просечните месечни примања, види подолу графикони).  
Како резултат на тоа, Република Северна Македонија има една од најниските стапки на 
пенетрација за брз бродбенд во подрегионот, а нејзината просечна брзина на поврзување 
е бавна дури и за Западен Балкан.  



 
 
 
 
 
 



 
 
Околу 80% од телекомуникациските трошоци се поврзани со инфраструктурата. При 
изградба на новите или при реконструкција на постојните патишта во државата од 
особена важност е да се постави кабелска инсталација, односно подземни канали (цевки) 
и кабелски отвори (окна), која ќе служи за поставување и заштита на електронски 
комуникациски кабли (особено оптички кабли). Од особена важност е при поставување 
на кабелската инсталација да се обезбеди координација на градежните работи, согласно 
Законот за електронски комуникации како операторите времено би можеле да ги 
планираат нивните идни инвестиции. Со ова не само што ќе се избегне дуплирање на 
мрежите, ќе се обезбеди и развој на конкуренцијата, намалување на трошоците, подобри 
услови за работење, што како краен резултат ќе обезбеди подобри услуги на граѓаните 
по прифатливи цени. Ова особено може да е значајно за изградбата и развојот на 
Националната транспортна оптичка мрежа (НТОМ), но и за развојот на новите 
технологии, како што е 5G. Во таа насока, поставувањето на кабелска канализација долж 
патните правци утврдени со Договорот за основање на транспортна заедница значително 
може да помогне во постигнувањето на националниот бродбенд таргет : “До крајот на 
2025 година, главните коридори согласно Договорот за основање на транспортна 
заедница на основната и сеопфатна патна мрежа во државата да бидат покриени со 
непрекинат 5G сигнал.“ Поставување на кабелска канализација треба да се врши и при 
изградба на нови или при реконструкција на постојните патишта кои се под надлежност 
на локалната самоуправа. Со цел да се обезбеди координација, неопходно е во рок кој не 
може да биде пократок од 60 дена од денот на започнување на поставувањето на 
кабелската канализација, да се извести АЕК, со цел овие информации да ги постави на 
својата бев страна и да ја ажурира ЕТИ. 
Телекомуникациските оператори треба да придонесат за обврзувачки фонд за 
универзална услуга, наменет да се користи за лица со посебни потреби и социјални 
потреби. Користењето на средствата треба да биде потранспарентно. 
Податоците за покриеност со бродбенд инфраструктура се добиени од Системот за 
поддршка на имплементацијата на НОБП на Агенцијата за електронски комуникации. 
Во Системот за поддршка на имплементацијата на НОБП започнувајќи од септември 
2021 година се изврши категоризацијата на сите населени места во РСМ (вкупно 1.783) 
според номенклатурата на Државен завод за статистика13.  
 
Јавни електронски (дигитални) услуги 
 
Националниот портал за е-услуги (uslugi.gov.mk) беше пуштен во употреба во декември 
2019 година. Бројот на корисници од околу 800 на крајот на 2019 година, се зголеми на 
повеќе од 25000 корисници, во главном, во текот на 2020 и 2021 година кога за време на 
пандемијата се искористи за спроведување на некои од мерките за време на забраната за 
движење поради пандемијата со Ковид 19, како што се издавање дозволи за движење за 
вработените, дозволи за движење за згрижување стари лица, аплицирање за даватели на 
обуки за дигитални вештини, аплицирање и издавање ваучери за млади за обука за 
дигитални вештини. Според анализите, од сите електронски услуги кои што се 
достапини на Нациочалниот портал на електронски услуги, далеку најповикана услуга 
била токму услугата за издавање на дозвола за движење за време на полициски час – 
околу 100,000 барање биле поднесени. Сите останати се повикани на ниво од десетина 
до илјадници пати за период од над 2 години.  

 
13 https://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=1 



И покрај настојувањето, се чини дека во Северна Македонија не постои податок колку 
се ивестира во ИКТ и дигитална трансформација, иако толку секторот ИКТ бележи раст 
за време на пандемијата и економската рецесија14. Не располагањето со податоци за 
планиран и реализиран буџет за оваа намена, како историски така и податоци за тековни 
трошоци само по себе претставува бариера при развојна анализа и планирање. Од друга 
страна, иако МИОА набавува и одржува голем број централни системи, коишто се 
наменети за користење од страна на министерствата и други органи на државната 
управа, се случува институциите од различни причини да набават сопствен интерен 
систем и да не го користат централниот систем кој го има развиено МИОА, што 
доведува до непотребно дуплирање на трошоци и проблеми при подоцна интеграција на 
системите. Па така на пример, МОН развива нови е-услуги, особено за стипендиите на 
учениците и студентите, по сите основи. Како систем, Порталот беше надграден со нова 
карактеристика и улога за Посредниците за јавни е-услуги. На крајот на 2020 година, на 
порталот има околу 150 достапни е-услуги. Проектот ИПА 2017 „Подобрување на е-
влада“ започна во август 2020 година со цел проширување на понудата на достапни е-
услуги на Националниот портал за граѓани и деловни субјекти, за подобрување на 
испораката и квалитетот на јавните услуги за граѓаните и бизнисите и дигитализирање 
на голем број основни регистри потребни за е-услугите.Ажурирање на порталот со 
профили за деловни субјекти и административни службеници и развој на нови е-услуги 
се главните планови за 2022 година. Првите од очекуваните резултати од ИПА-проектот 
се планираат да бидат испорачани во 2022 година.  
Во периодот од јануари до ноември 2020 година беа направени неколку подобрувања во 
системот за Централен регистар на население со што се подобри мониторингот за 
квалитет на разменети податоци од надлежните институции. За време на вонредната 
состојба воведена поради ковид пандемијата, системот за Централен регистар на 
население се користеше за проверка на податоците при издавање на дозволи за движење 
на населението. Во моментот податоците содржани во Централен регистар на население 
се користат од страна на: Министерство за информатичко општество и администрација, 
Државен завод за статистика, Министерство за образование и наука, Централен регистар 
на Република Северна Македонија, Македонски Телеком АД – Скопје и Евротруст 
Технолоџис за потребите на MasterCard. Имено, согласно потпишаниот меморандум во 
февруари 2020 година, компанијата MasterCard за прв пар во светот на национално ниво 
ја воспоставува услугата за електронска идентификација за граѓаните во Република 
Северна Македонија, а такво решение веќе има добиено и КИБС. Со користење на 
најнова технологија за препознавање на лице во мобилните уреди, компанијата 
Евротруст и КИБС го проверува идентитетот и валидноста на прикажаните податоци со 
податоците содржани во Централен регистар на население.  Преку оваа услуга, 
граѓаните добиваат електронски идентитет кој што значително треба да ја зголеми 
употребата на електронски услуги како во јавен, така и во приватен сектор, и тоа од 
граѓани и од бизниси. Првите комерцијални услуги се очекуваат во текот на месец мај 
2022 од страна на комерцијалните банки. 
 
Во првата половина на 2020 година извршена е трансформација на центарот „Една точка 
за услуги“ - Скопје  со воведување граѓански ориентиран концепт на прием на странки. 
Дополнително, започна и функционирањето на Центарот Една точка за услуги во 
Тетово, каде граѓаните може да добијат информации за услугите објавени на 
Националниот портал uslugi.gov.mk и помош во однос на аплицирањето и добивањето 
електронски услуги. Во почетокот на 2021 година, беше отворен ваков центар и во 

 
14 https://masit.org.mk/en/publications_post/report-on-the-topic-ict-labor-force-assessment-report/ 



Куманово. Едновремено, започнати се градежно-занаетчиски активности за 
воспоставување на уште два нови центри ЕТУ во градовите Битола и Охрид. 
Во текот на 2020 година, направена е и веб-страницата за ЕТУ центрите 
(https://etu.uslugi.gov.mk), а исто така во рамките на ЕТУ центрите се имплементира и 
Национален систем „Редослед на клиенти - Земи бројче“ кој претставува  централизиран 
веб базиран систем (https://qms.uslugi.gov.mk). Истиот се користи за воспоставување на 
ред за при чекањето за остварување на услуга.  
Дополнително во рамките на ЕТУ центрите изработени се и два система - Национален 
систем „Оцени ја администрацијата“ и Национален систем „Резервирај термин“. 
Националниот систем за оценување на администрацијата овозможува по завршувањето 
на услугата граѓаните да го оценат шалтерскиот службеник, квалитетот на услугата и 
квалитетот на институцијата, преку скенирање QR код кој е содржан на тикетот за реден 
број. Исто така во подготовка е и апликација за Андроид. Националниот систем 
„Резервирај термин за услуга“ (https://etu.uslugi.gov.mk/pages/reservation) им овозможува 
на граѓаните да закажат термини за остварување на услуга, кој функционира во ЕТУ 
центарот во Куманово, но истиот ќе се користи во сите ЕТУ центри. 
На порталот за отворени податоци (www.data.gov.mk) се објавени 266 податочни сетови 
од 55 институции од јавниот сектор. Министерството за информатичко општество и 
администрација реализираше активности за поддршка на 5 институции (Министерство 
за локална самоуправа, Државна комисија за спречување на корупција, Управа за јавни 
приходи, Агенција за катастар на недвижности и Државен пазарен инспекторат) во 
процесот на отворање на нивните податоци.  
Исто така, заради стандардизација на процесите за објавување отворени податоци од 
страна на државните институции, беше изработена општа процедура за објавување 
отворени податоци во форма на ИСО 9001 процедура која лесно се  прилагодува за 
потребите на институциите. Темелено на општата процедура за објавување отворени 
податоци во 5-те институции, беа изработени конкретни процедури за објавување 
отворени податоци.  
Историски, ИКТ системите на Владата на Северна Македонија се многу расфрлени. Тоа 
ги изложува на висок ризик што ги прави несигурни и ранливи. 
 
Главните идентификувани слабости на ИКТ инфраструктурата и услугите на Владата на 
МК се: 
- Скоро секое министерство, институција, агенција, универзитет, владина болница итн. 
има сопствена ИКТ со посебни простории за хостирање на сервери и сопствен ИКТ 
персонал. 
- За инфраструктура на центарот за податоци/серверска соба и ИКТ софтвер и хардвер 
не се имплементирани меѓународни стандарди. Сертификати за усогласеност со 
стандардите, како што е европскиот стандард EN 50600 (ИТ - капацитети и 
инфраструктури на центри за податоци) и ISO/IEC 27000 (Управување со безбедноста 
на информациите) не постојат, ниту стандардите за градежни кодови (на пр. за 
сеизмичка усогласеност на центарот за податоци во случај на земјотреси ). Некои 
простории (а со тоа и серверите) се прегреваат во лето, други простории се користат како 
складиште што предизвикува значителен ризик од пожар, повеќето простории не се 
капсули против истекување на вода од катовите над или од истиот кат, чад во случај на 
пожар надвор од просториите, или прашина во случај на градежни работи надвор од 
просториите. Управувањето и администрацијата на ИТ услугите не ги следат 
стандардите и препораките за најдобри практики како што е де-факто стандардната 
библиотека за инфраструктурна информатичка технологија (ITIL). 



- Нема редовни ревизии на ИКТ инфраструктурата, безбедносните и ИТ процесите за да 
се утврдат слабостите и да се препорачаат мерки за отстранување и подобрување. 
- Владата на МК не постојат широкорамковни договори со добавувачи за купување, 
поддршка и одржување на ИКТ, нема договори за обем на софтвер за намалување на 
трошоците. 
- Честопати инфраструктурата, хардверот, софтверот и оперативните системи се 
застарени, исто како и документацијата, и не секогаш има договори за одржување и 
поддршка. 
- Нема годишен буџет за O&M, резервни делови, купување замена, софтверски 
лиценци/надградби, потрошен материјал, ИКТ инфраструктура, редовна обука за ИКТ 
персонал, обука на корисници на ИКТ итн. 
- Не постојат централизирани ИКТ списоци за средства за заеднички резервни делови, 
потрошен материјал и замена за купување преку централен систем за е-набавки. 
- На Владата на МК и недостигаат неколку стотици ИКТ експерти, вклучувајќи 
системски инженери, системски администратори, развивачи на софтвер, програмери, 
проект менаџери, корисничка поддршка, критични вештини (на пр. безбедност). 
Неколку вработени во ИКТ наскоро ќе заминат во пензија и со ограничената шема за 
плати на Владата на МК, Владата на МК не може да се натпреварува со приватниот 
сектор за искусен ИКТ кадар. Понатаму, во ЕУ и на глобално ниво, постои огромна 
побарувачка за ИКТ експерти и многу млади луѓе ја напуштаат земјата. Во Владата на 
МК нема можности за кариера и развој. За примопредавање од пензионирање на нов 
ИКТ кадар, доколку ги има, често нема документација (корисничка документација, 
реконфигурации направени) поради недостаток на време и процеси, така што всушност 
многу често не се постигнува трансфер на знаење. За повеќе примери за моменталната 
ситуација по институциите, видете го прилогот кон документот со пример институции. 
 
Во програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија (2020-2024)15 
значителна важност се дава на дигиталната трансформација, а зборот дигитализација се 
спомнува дури 21 пат. Така, во неа се наведува: 
- Грижата ќе ја направиме поефикасна преку силна дигитализација. Граѓаните повеќе 

нема да одат по шалтери да собираат документи за остварување на надоместоците од 
социјалната заштита. Министерството самото ќе ги презема документите од 
надлежните инсистиуции од другите министерства, а сè со цел на граѓаните да им се 
заштеди времето и парите кои ги плаќаат за вадење на документите. 

- Со потпишаниот договор со светски релевантниот Мастеркард (прв од ваков тип), 
станавме вистински глобален лидер во развојот и имплементацијата на иновативни 
дигитални сертификати за потврда на идентитетот. Договорот ќе значи брзи 
постапки и малку потрошено време за граѓаните да добијат документи од страна на 
институциите, но исто така и брзо потпишување и одобрување на барања во 
комуникацијата со приватните компании и банките. Се со помош исклучиво на еден 
мобилен телефон. Мастеркард ја избра нашата држава за да ја доразвие технологијата 
која ќе ја направи пластиката непотребна. Она за што порано беа потребни картички 
и документи (кои можеа да се злоупотребат и изгубат) сега ќе се прави преку мобилен 
телефон.  

- Со воведување на Електронски систем за автоматизација на административни 
постапки БПМС секоја работна задача кон вработените ќе се задава јасно и прецизно 
со можност во реално време да се следи нејзиното извршување, со што ќе се зголеми 
ефективноста и отчетноста за работата, а унапредувањето и наградувањето ќе се 

 
15 https://vlada.mk/node/18056 



базира на реални показатели и придонес. Владата планира до крајот на 2021 година 
да воведе БПМС систем, во најмалку 30% од органите на државната управа, а до 
крајот на 2024 година системот ќе биде воведен во сите органи на државната управа.  

- Во првата година од новиот мандат ќе воспоставиме централна институција која ќе 
биде одговорна 38 за координација и спроведување на процесот на дигитализацијата 
во општеството, но и целосна ИТ поддршка за институциите на државната управа. 
Со основањето на ваква агенција, создаваме можност за постојано напредување и 
надградување на знаењата на ИТ професионалците и нивно соодветно наградување. 
•  

- До крајот на 2020 година ќе подготвиме Студија за изводливост за изградба на 
национална транспортна оптичка мрежа, за да се идентификуваат 
административните бариери и да се утврдат предлозите за соодветни изменувања во 
законските прописи. До крајот на 2023 година ќе обезбедиме целосна покриеност на 
најмалку еден град со 5G сигнал, а до крајот на мандатот, покриеност од 70% на 
главните коридори и патната мрежа во државата. При тоа, ќе предвидиме контрола 
и регулатива која ќе гарантира безбедност на граѓаните, критичната инфраструктура 
и безбедноста на државата. 

- Ќе фаворизираме е-Амбасади. Ќе ги дигиталитизираме услугите на нашите 
сограѓани кои патуваат надвор од земјата, или се на привремен и постојан престој 
надвор до Република Северна Македонија преку вовдедување на апликација „е-
Амбасада“ со цел нашите ДКП-а навремено да излезат во пресрет на потребите, 
барањата на нашите сограѓани. 

 
Дигитални вештини 
Национални бројки не се директно достапни за мерење на дигиталните вештини во 
земјата. Сепак, може да се добие слика преку ЕУРОСТАТ16. Основните или над 
основните вкупни дигитални вештини ги претставуваат двете највисоки нивоа на 
вкупниот индикатор за дигитални вештини, кој е композитен индикатор заснован на 
избрани активности извршени од лица на возраст од 16-74 години на интернет во 
четирите специфични области (информации, комуникација, проблем решавање, 
создавање содржина). Се претпоставува дека поединците кои извршиле одредени 
активности ги имаат соодветните вештини; затоа, индикаторот може да се смета како 
прокси на дигиталните компетенции и вештини на поединците. 
Основните или над основните вкупни дигитални вештини ги претставуваат двете 
највисоки нивоа на вкупниот индикатор за дигитални вештини, кој е композитен 
индикатор заснован на избрани активности извршени од лица на возраст од 16-74 години 
на интернет во четирите специфични области (информации, комуникација, проблем 
решавање, создавање содржина). Се претпоставува дека поединците кои извршиле 
одредени активности ги имаат соодветните вештини; затоа, индикаторот може да се 
смета како прокси на дигиталните компетенции и вештини на поединците. 
Ниво на дигитални вештини на поединци: 
Поединци на возраст од 16-74 години кои имаат основни или над основни целокупни 
дигитални вештини 

2019 
(%) 

Северна Македонија 32 
Турција 36 
Италија (прекин во временски серии) 42 
Латвија (прекин во временски серии) 43 
Полска 44 
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Кипар 45 
Србија 46 
Унгарија 49 
Грција 51 
Португалија 52 
Ирска 53 
Хрватска 53 
Словенија 55 
Литванија 56 
Малта 56 
Шпанија 57 
Франција 57 
Европска унија 28 земји 58 
Еврозона (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-
2014, EA19) 59 
Белгија 61 
Чешка (прекин во временските серии, мала доверливост) 53 
Естонија 62 
Луксембург 65 
Австрија 66 
Данска 67 
Германија 70 
Шведска 72 

 
Резултатот на Република Северна Македонија е 32 наспроти 59 за евро-зоната. 
Според МИОА, не постои сеопфатна национална стратегија за дигитални вештини за 
МК. Сепак, постојат спорадични активности и иницијативи имплементирани од 
различни засегнати страни кои имаат за цел да го поддржат развојот на дигиталните 
вештини и дигиталната писменост на одредени целни групи. Дигиталните вештини се 
споменуваат низ некои институционални политики и законодавна рамка, како што е 
новата Стратегија за образование на Министерството за образование и наука 2018-2025 
година, како и политиката развиена од МИОА, како и од Министерството за труд и 
социјална политика. 
Во однос на дигиталните вештини, неколку национални и регионални извештаи и 
препораки се однесуваат на потребата од воспоставување национална стратегија за 
дигитални вештини за МК. Иако беше утврдена потреба од воспоставување ваква 
стратегија, не беа преземени конкретни мерки. 
Стратегијата за образование 2018-2025 поставува специфичен приоритет на ИКТ: 
Приоритет III - Обезбедување дигитална писменост и широка употреба на ИКТ во 
образованието и обуката. Очекуваните резултати се: 
- Ефективноста на образовниот процес се зголемува преку употреба на ИК технологии; 
- Наставниците и учениците ги стекнуваат потребните дигитални вештини; 
- Обезбедени се услови и амбиент за професионален саморазвивање на наставниците и 
за споделување искуство; 
- Подобрена е ефикасноста на обезбедувањето дидактички материјали за наставниците 
и материјали за учење на учениците и достапноста на педагошките иновации; 
- Зголемен е интересот за ИКТ кај младата генерација; 
- Создадени се предуслови за подготовка на идни висококвалификувани ИКТ 
специјалисти; 



- Новата генерација на ИКТ техничари (специјалисти за квалификација на средно ниво) 
е достапна за развој, промовирање, учество и искористување на информатичкото 
општество. 
 
Како дел од оперативната програма за активни мерки за вработување кои финансираат, 
кофинансираат или нудат евтини и достапни финансиски инструменти за невработени 
лица, Министерството за труд и социјална политика воведува Обука за ИТ вештини за 
невработени млади луѓе (до 34 години). Целта на мерката е зголемување на 
конкурентноста на младите невработени лица и побрза интеграција на пазарот на труд. 
Обезбедени се три модули: 
- Обука за напредни ИТ вештини за 193 млади невработени лица: 
o Системски инженер 
o Администратор на облак 
o Тестер за автоматизација 
o Специјалист за дизајн за корисничко искуство (UX). 
o Тестер на софтвер за меѓународен одбор за квалификации за тестирање на софтвер 
(ISTQB). 
- Обука за напредни ИТ вештини за 60 млади невработени лица (кофинансирана: 49% од 
Агенцијата за вработување на МК и 51% од давателот на обуката): 
o Развој на Java Full Stack 
o Развој на предниот дел на MERN Stack 
o Аналитичар на податоци 
- Воведна обука за ИТ вештини за 1000 млади невработени лица (онлајн). 
 
Целата ИКТ индустрија расте од 121 милион евра во 2014 година на 210 милиони или 
73% раст до 2019 година со 5-годишен период со просечна стапка од 11%. Од друга 
страна, увозот расте со пониска стапка или просечно 8%, или извозот расте значително 
повисоко (во апсолутни и релативни бројки) од увозот, со што во следните неколку 
години трговскиот суфицит ќе биде уште повисоко. 
Анализирано одделно, ИТ Сегментот има најзначаен раст (во апсолутна вредност и 
релативна стапка на раст) во однос на сегментот Телекомуникации. ИТ порасна од 60 
милиони во 2014 година на 179 милиони во 2019 година или скоро 200% во период од 6 
години, со просечно темпо од 28%. Телекомуникациите од друга страна како дел од 
ИКТ-индустрискиот сегмент бележат постојано намалување на извозот од 60,89 на 21,18 
милиони евра и просечно темпо од -15% годишно. Увозот во најголем дел од 
анализираните години е меѓу 22,2 – 44,2 милиони евра, со еден врв во 2015 година. 
Бидејќи нема јасно изразен тренд, извозот би можел да биде поголем за неколку 
проценти поени од проектираниот, бидејќи во последните 6 години не падна под 10 
милиони годишно. Стапките на увоз и извоз се многу флуктуирачки за 
телекомуникацискиот сегмент и високо флуктуирачки за телекомуникацискиот сегмент 
и повторно нема изразен тренд. 
Во подсегментот ИТ, просечната стапка на раст на трговскиот суфицит изнесуваше 35% 
во последните 6 години, достигнувајќи највисоки 45% во 2016 година и најниски 10% 
во 2019 година (во споредба со 2018 година), а за телекомуникациите просечниот раст 
на годишно ниво е –32%, но треба да се земе со претпазливост бидејќи осцилациите се 
превисоки за да се донесе одреден заклучок. Генерално, ИКТ индустријата имаше 
просечна стапка на раст од 22% годишно во периодот помеѓу 2015-2019 година. 
 



Во зависност од сериозноста на ситуацијата со недостигот на работна сила, направена е 
детална проекција за да се процени како ќе напредува трендот на недостиг во следните 
неколку години и колку вработени ќе бидат потребни. 
Во 2019 година недостигот е 568 вработени бидејќи растот на вработените е 1.253, а 
бројот на дипломирани студенти е 685. Со секоја измината година разликата меѓу 
понудата и побарувачката ќе биде уште поголема и ќе достигне 5.142 за само 5 години 
од денес. 
Оваа бројка може да изгледа висока, но проекцијата е направена само за подсегментот 
„Софтвер и ИТ услуги“. Исто така, постои огромна побарувачка за ИТ експерти за 
телекомуникации, маркетинг, продажба, или речиси секоја компанија што има софтвер 
има потреба од ИТ лице барем за одржување. 
Ако просечните трошоци по вработен во 2019 година во сегментот „Софтвер и ИТ 
услуги“ беа 15.280 евра, недостигот од 568 вработени предизвикува потенцијална загуба 
од 8,67 милиони евра годишно како нето-плати, државен данок итн. 
 

 
Извор: МАСИТ, 202117 
 
Сајбер безбедност и подготвеност од сајбер ризици 
 
Во 2020 година е усвоена Националната таксономија за сајбер-инциденти. 
Дополнително, во согласност со Националната Стратегија за сајбер-безбедност и 
Акцискиот план,  Владата им наложи на сите јавни и државни органи да станат 
конституенти на MKD-CIRT и да пријавуваат инциденти. 
Безбедноста на ИТ системите и услугите е од огромно значење во е-владеењето, бидејќи 
го подига нивото на доверба кај потрошувачите на услуги. Во обид да се зајакнат 
националните капацитети за сајбер безбедност, Националната стратегија за сајбер 
безбедност првенствено ќе обезбеди основа за подобрување на рамковните услови во 
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оваа област. Стратегијата дефинира 5 цели и поврзува конкретни активности за секоја 
цел: 
Врз основа на стратегијата, релевантните органи, министерствата и другите институции 
ќе спроведат анализа на нивното актуелно законодавство и соодветно ќе ги ажурираат 
регулативите и процедурите. Релевантните министерства ќе доставуваат периодични 
извештаи за статусот на имплементација до Националниот совет за сајбер безбедност и 
Националното тело за сајбер безбедност. Националниот совет за сајбер безбедност е 
одговорен за тактичкиот аспект на сајбер безбедноста, а Националното тело за сајбер 
безбедност е одговорно за оперативните способности. Поконкретно главните 
активности на Советот се следните: 
- Систематско следење и координација на имплементацијата на Националната стратегија 
за сајбер безбедност со оглед на сите постоечки и претстојни потенцијални предизвици 
во областа на сајбер безбедноста. 
- Предлагање прецизни мерки за подобрување на имплементацијата на Националната 
стратегија за сајбер безбедност и поврзаниот Акциски план. 
- Идентификување на предизвиците за управување со сајбер криза и предлагање 
соодветни мерки за поголема ефикасност. 
- Анализа на сегашното ниво на безбедност, врз основа на извештаите доставени од 
Националното тело за сајбер безбедност со оперативни капацитети за сајбер безбедност. 
- Развивање на програми и акциони планови за активности од областа на сајбер 
безбедноста кои треба да ги спроведе Националното тело за сајбер безбедност со 
оперативни капацитети за сајбер безбедност. 
 
За време на имплементацијата, ќе се соочат следните ризици: 
- Несвесност за важноста од потребата од безбеден сајбер простор. Овој ризик е поврзан 
со недостаток на сајбер хигиена и политичка волја, како и со недостаток на консензус за 
систематски пристап. Немањето систематски пристап може да предизвика штетни 
последици што ќе ја погодат земјата, особено во случај на големи сајбер закани. 
- Воспоставувањето ефикасна соработка меѓу сите релевантни чинители и владини тела 
е исто така голем ризик поврзан со спроведувањето на стратегијата. 
- За некои засегнати страни, соработката на полето на сајбер безбедноста е релативно 
нова, што бара од организациите да спроведат одредени промени. Главниот предизвик е 
широкиот опсег на интереси и одговорности на различни засегнати страни. 
- Недостигот на доверба меѓу јавниот и приватниот сектор, исто така, може да 
претставува една од главните пречки. Воспоставувањето и стекнувањето доверба е 
процес кој бара дијалог, како и големо време и труд. Поради недоверба, одредени 
институции не се подготвени да пријават безбедносни инциденти, најмногу поради 
потенцијалното губење на угледот. Недостигот на размена на информации и отсуството 
на задолжително известување за инциденти доведува до недоволна свест за 
моменталната состојба на сајбер заканите, што пак може да резултира со потешкотии во 
процесот на борба против познатите предизвици во сајбер просторот. 
- Недостигот на финансиска поддршка и квалификувана работна сила за управување со 
предизвиците во доменот на сајбер просторот. 
 
Прегледот на капацитетот за сајбер безбедноста објавен во август 2018 година потврди 
дека во моментот не постои „никаков официјален документ за национална сајбер 
безбедност во Северна Македонија кој детално објаснува како да се воспостави 
координација помеѓу клучните владини и невладини актери за сајбер безбедноста, ниту 
пак постоел сеопфатен национален програма за сајбер безбедност.'  
 



Во текот на март 2020 се одржа Првиот национален натпревар во сајбер-безбедност 
Сајбер МК 2020. Сајбер МК 2020 беше организиран од страна на АЕК и Националниот 
центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT како организациска единица 
во АЕК. Целта на натпреварот беше промоција и примена на вештини и знаења од 
областа на сајбер-безбедноста, во насока на идентификација и развој на идни 
професионалци за компјутерска безбедност во државата. Натпреварот беше од отворен 
карактер со фокус на младите на возраст од 15–27 години, и на студентската популација. 
Сајбер МК 2020 се одржa целосно онлајн, со индивидуално и тимско натпреварување 
спроведено во фази. Натпреварот вклучуваше задачи и предизвици од различни области 
на сајбер-безбедност како што се: етичко хакирање, откривање на упад, компјутерска 
форензика, анализа на логови, обратно инженерство (reverse engineering) и друго. 
Натпреварувањето комбинираше примена на елементи за дизајн на игри и принципи на 
игра, со интерактивни предизвици, за тестирање на знаењето за сајбер-безбедност во 
широк спектар на домени. За победниците АЕК обезбеди одреден фонд за награди–
курсеви со светски признат сертификат. 
MKD-CIRT организираше неколку вебинари за своите конституенти на актуелни теми: 
заштита од фишинг напади, безбедност на веб-апликации и безбедна комуникација по е-
пошта. Дополнително, во рамки на промотивната кампања „Заштити се на Интернет” 
беа изработени видео материјали наменети за подигање на свеста на сите граѓани за 
ризиците од интернет. Промоцијата се одвива преку социјалните мрежи.  
Третата национална вежба за координација и комуникација при одговор на инциденти 
за компјутерска безбедност се одржа во декември 2020 година, во организација на MKD-
CIRT.   
MKD-CIRT започна проект за изработка на курсеви и онлајн-обуки за сајбер-безбедност 
наменети за вработени и менаџерски кадар во јавниот и приватниот сектор. 
Интерактивните обуки ќе бидат изработени во формат компатибилен со Системот за 
управување со учењето на МИОА. По завршување и тестирање на обуките, тие ќе бидат 
достапни за административните службеници кои се корисници на овој систем.   
Во соработка со УСАИД се започна проект за идентификација и проценка на ризици на 
критичка инфраструктура. Главните чинители во проектот се МИОА и MKD-CIRT, но 
се овозможува дополнителна вклученост на кои било други релевантни чинители. 
Главното предвидено влијание на програмата е да се подобрат способностите на Северна 
Македонија за превенција, подготвеност, одговор и опоравување од заканите по сајбер-
безбедноста на критичката инфраструктура и на клучните ресурси. Меѓу задачите 
предвидени во програмата се и дефинирање и класифицирање на Критичка национална 
инфраструктура, вклучително и преглед на правните аспекти и на политиките, 
приоретизација на клучните сектори за проценка на ризици, спроведување проценка на 
ризиците како колаборативен и менториран процес за да се изградат капацитетот и 
самоотпорноста на Северна Македонија, меѓусекторско градење капацитети со што ќе 
се зајакнат координацијата, свесноста и заедничкото разбирање за сајбер-безбедноста. 
Со успех на програмата ќе се обезбеди зголемен човечки капацитет за сајбер-
безбедноста во критичката инфраструктура и во клучните ресурси во Северна 
Македонија, ќе се обезбеди усвојување и имплементација на воспоставени протоколи за 
комуникација, и ќе се зголеми севкупната отпорност на земјата од закани по сајбер-
безбедноста. Ова ќе прерасне во подобрување на превенцијата, подготвеноста, 
одговорот и опоравувањето при закани по сајбер-безбедноста на критичката 
инфраструктура на Северна Македонија. Проектот заврши со прва фаза (со подготовка 
за извештаи за степен на подготвеност за сајбер ризици за секторите ИКТ, енергетика и 
финансии), кои што беа подготвени од меѓународни експерти со локален инпут, а во 
следниот период треба да се прошири и со други сектори кои што би биле дел од 



програмата. На долг рок, самите институции (на секторско ниво) треба да бидат во 
состојба да изготват такви планови (само-евалуации), кои што понатака ќе значат и 
патоказ за потребни инвестиции, подобрувања и слично. МКД-ЦИРТ не е доволно 
екипирана со стручен кадар, ниту располага со доволно финансии за да може да преземе 
позначителни зафати во делот на сајбер безбедност. Дополнително, во текот на 2022 
треба да се воспостават секторски ЦИРТ-ови кои што во координација со Националниот 
ЦИРТ ќе ги следат состојбите и ќе реагираат при можни сајбер напади. Целиот процес 
треба да го координира Националниот совет за сајбер безбедност (во состав министер за 
информатичко општество, министер за одбрана, министер за внатрешни работи, како и 
оперативното тело за сајбер безбедност, кое што сеуште не е формирано). 
 

4. Резиме на инпути од процесот на консултации со релевантните 
чинители/институции  

 
 
5. Меѓу тематски прашања 
 

Управување со ризици и отпорност. 
 
Кога станува збор за намалувањето на ризикот од катастрофи (НРК) и градењето на 
отпорност на општеството и државата може да се истакне дека во државата постојат 
определени воспоставени механизми и практики на користење на ИКТ технологии и 
алатки. Во овој контекст водечка улога има Центарот за управување со кризи (ЦУК) кој 
во изминатата деценија работеше на создавање на воспоставување на најсеопфатниот и 
најсистематизираниот ИКТ систем во земјата кој се состои од различни веб-апликации 
и бази на податоци за сите елементи на ризикот, т.е., инвенторизација на критичната 
инфраструктура и другите елементи во ризик, демографски податоци (население), 
регистар на капацитети и ресурси на Системот за управување со кризи, база на податоци 
за информации и документација, модул за решенија базирани на природата (вклучувајќи 
ризици од ерозии, лизгање на земјиштето, порои). Овие систематизирани бази на 
податоци се интегрирани во веб-базирана платформа која обезбедува сеопфатна 
поддршка за националниот и локалниот процес на проценка на ризикот. Поддржано од 
овие податоци, мапирањето на ризикот е организирано со користење на веб-базирани 
ГИС платформи за гео просторна презентација и визуелизација на резултатите од 
проценката на ризикот. Соодветно, воспоставен е веб-систем за проценка на ризик и 
опасност „Е-проценка“18 за унифицирана подготовка и ажурирање на националните и 
локалните (80 општини и Град Скопје) проценки од сите ризици и опасности. Како дел 
од процесот на проценка на ризик и опасност, Е-оценката го содржи профилот на 
опасност и нивото на ризик за земјата и 81 единица на локалната самоуправа (80 
општини и Град Скопје). Оваа платформа е надградена со нов модул за редовно 
известување за рамката за мониторинг на Сендаи (според „Техничко упатство за следење 
и известување за постигнување глобални цели на Рамката Сендаи за намалување на 
ризикот од катастрофи“), DesInventar и ЦОР13. Преку него се забележуваат настани, 
појави, состојби и одредени податоци за настаните што се внесуваат и кои 
придонесуваат за систематско и подобро собирање податоци и известување за штети и 
загуби. Дополнително, ЦУК управува со Македонскиот информативен систем за 
шумски пожари (MKFFIS)19 кој е интегриран систем за превенција и рано 

 
18 http://procena.cuk.gov.mk/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 
19 http://mkffis.cuk.gov.mk/ 



предупредување од шумски пожари и служи како заедничка платформа. За споделување 
информации и податоци врз основа на секојдневниот веб-базиран ГИС во кој се 
поврзани сите надлежни институции за шумски пожар. Понатаму, оваа платформа се 
користи за просторно прикажување на различни веб-апликации и бази на податоци на 
сите ризични елементи споменати погоре, како што може да се види од сликата подолу. 
Во контекст на оперативниот одговор и справувањето се користи НИКС системот 
(Следна генерација на систем за командување)20, што претставува посебен систем за 
командување во итни ситуации, преку кој во услови на дигитализирани податоци од 
терен се подобрува координацијата и соработката на одговорот и справувањето со 
катастрофалните настани. 
 
Од 2016 година ЦУК како една од ретките институции во земјата придонесува за 
Националната инфраструктура за просторни податоци.21 Составува збирка на 
метаподатоци, збирки просторни податоци и услуги за просторни податоци, технологии, 
договори за размена, пристап и употреба, механизми, процеси и процедури за 
координација и следење. Во рамките на Националниот гео портал22, сите членови на 
Националниот совет за инфраструктура на просторни податоци кои имаат просторни 
податоци на располагање се должни да ги објават метаподатоците, комплетите 
просторни податоци и услугите за просторни податоци. Објавувањето на метаподатоци, 
множества на просторни податоци и услугите за просторни податоци ќе се врши според 
националните и европските стандарди прифатени од INSPIRE. ЦУК ги обезбедува 
следните метаподатоци и гео-услуги: Временски индекс за пожар, жаришта 
(потенцијални места каде што најверојатно може да се појави пожар), сувост на 
вегетацијата (потенцијалните места каде вегетацијата е најтешка и со најголема 
веројатност да предизвика пожар може да бидат прикажани на карта), карта со индекс 
за пожари, услуга за жешки точки и карта на сувост на вегетацијата. Исто така, вреди да 
се спомене и воведувањето на системот на единствениот европски број за итни случаи 
112 кој ќе обезебеди координација на одговорот и преку кој операторите на мобилна 
телефонија ќе испраќаат бесплатни текстуални пораки за информација и известувања во 
случај на итни и катастрофални состојби. 
 
Како недостатоци во областа може да е нотираат недоволното вклучување на НРК и 
отпорноста во стратешките документи, политиките, како и нормативната рамка, 
неусогласеноста од терминолошки аспект, недоволната вклученост на заинтересираните 
страни и институции, било поради немање интерес или немање ИКТ ресурси, како и 
недостатокот од законско уредување на критичната инфраструктура, во која би се 
идентификувале секторите, објектите и сервисите кои се обезбедуваат.  
 
Индикатор 
 Цел Д: Оштетување на критичната инфраструктура - Број на прекини во други 

основни услуги поради катастрофи (Д-8): Период (денови или часови) на прекин во 
услугите: комуникации/ИКТ. 
 % на отпорна критична ИКТ инфраструктура во државата 
 % на оператори на критична ИКТ инфраструктура со планови на продолжено 

дејствување во случај на катастрофи. 
 

 
20 http://nicspublic.cuk.gov.mk/index.php/pocetna?lang=mk 
21 https://nipp.katastar.gov.mk/en/ 
22 https://nipp2.katastar.gov.mk:5003/geonipp/#mapPanel 



 
 

 
- Родова еднаквост – ИКТ секторот традиционално се перцепира како област во која 

доминираат мажите и тоа по повеќе основи – на техничките фалултети студираат 
повеќе мажи отколку жени и истите се повеќе застапени на раководните позиции во 
ИКТ компаниите, особено во телекомуникацискиот сектор. Околу 27% од 
дипломираните студенти (26000 дипломци) од високото образование во регионот на 
Западен Балкан доаѓаат од: Програми за наука, технологија, инженерство и 
математика (23%), Програми за природни науки, математика и статистика (4%), 
Годишниот број на дипломирани студенти од високото образование по ИКТ е околу 
9% од вкупниот број на дипломирани студенти или околу 8500 дипломирани ИКТ. 
Девојките кои студираат на природно математичките и ИТ факултети најчесто 
избираат својата кариера да ја продолжат во секторот образование, а момчињата во 
ИТ индустријата. 
Во Северна Македонија, од 794,909 вкупно вработени лица, во секторот 
информатички технологии и комуникации вкупно се вработени 18,065, што е 2.2% 
од вкупната бројка23. Сепак Заводот за статистика, ниту пак МАСИТ или било која 
друга институција нема точни бројки околу процентуалната застапеност на жените 
во овој сектор. Светска банка во 2020, заедно со МАСИТ спроведоа анкета со 33 
компании од ИКТ секторот во Северна Македонија, од кои 61% од анкетираните беа 
мажи и 39% жени. 

Генерално, родовиот јаз во науката, технологијата, инженерството и 
математиката е навистина огромен. Во високото образование, само 35% од студентите 
запишани во овие полиња се жени. Она што загрижува е дека оваа вклученост е особено 
ниска во ИКТ (информатички и комуникациски технологии) и изнесува само 3%. Во 
Европа на пример, само 29 од 1000 дипломирани студентки имаат диплома во ИКТ (во 
2015 година). Истражувањата покажуваат дека родовиот јаз започнува уште во средното 
училиште, каде девојките е помалку веројатно да изберат предмети поврзани со 
технологија и наука. Овој тренд продолжува и во високото образование, а потоа и во 
нивната кариера. 

Секторот на ИКТ е најбрзо растечката индустрија во Северна Македонија, со 
стручна работна сила составена од млади, образовани ИТ специјалист(к)и. Според 
најтековната проценка, во јуни 2020 година, во нашата држава има 1957 активни 
компании во оваа индустрија. Сепак, жените претставуваат само 27% од работната сила 
во ИТ секторот кај нас, а овој процент на раководни позиции изнесува само 12%. 

 
Според податоците на Државниот завод за статистика24 добиени од пристигнатите 
извештаи, бројот на дипломираните студенти на додипломски студии на високите 
стручни школи и на факултетите во Република Северна Македонија, во 2020 
година од 753 дипломирани студенти во факултетите за информатички науки и 
компјутерско инженерство, дури 345 или 46% се жени. Сепак податокот со носи 
одредена маргина на грешка, со оглед дека некои Универзитети известуваат за 
дипломирани на ниво на факултет, а во нивни рамки има и други студиски програми 
од областа на природните науки. 
Во секторот ИКТ во Северна Македонија, процечната нето исплатена плата во 2019 
година била 63,300ден, меѓутоа фалат податоци за нето плата според пол. 

 
23 https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1.aspx?rbr=845 
24 https://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=28 



Владата, преку МОН и останатите чинители во образовниот систем треба да 
предложат дополнители мерки за промоција на СТЕМ програмите за жени, како би 
се подобрила застапеноста на жените во техничките и ИКТ науки. Постојат повеќе 
модели на стипендирање и охрабрување од други држави кои што може да се 
адаптираат на локалниот контекст. 

 
- Консензуалност – измените на Законот за електронски комуникации (иако мали и 

само во делот на безбедноста на мрежите, односно подигнувањето на критериумите 
што треба производителите на мрежна опрема да ги исполнат) беа изгласани во 
април 2021 со целосен меѓупартиски и меѓуетнички консензус. Овие измени беа 
донесени по брза постапка и експертската јавност не беше вклучена.  
Нацрт стратегијата за ИКТ беше подолго време поставена на ЕНЕР за коментари од 
пошироката јавност, а неколку пати во текот на 2021 беа организирани и средби 
(онлајн како и со физичко присуство) за јавна расправа. Неколку препораки и 
сугестии беа поднесени и од страна на телеком операторите, како и од МАСИТ, но 
бидејќи самата стратегија сеуште не е усвоена, не се знае дали истите забелешки беа 
прифатени. 
Околу Националниот оперативен бродбенд план и моделот на финансирање и 
сопственишто на Националната оптичка транспортна мрежа, телеком операторите во 
неколку наврати и индивидуално и преку комората се обратија со намери да ги 
убедат властите дека мрежата треба да биде приватна и управувана од страна на 
операторите и Интернет провајдерите, истото се нема случено до овој момент. 
При формирање на цените за лиценците за 5Г и еднократниот надоместок на 
операторите, АЕК има извршено консултации со потенцијалните учесници, како што 
се Телеком и А1. 
При досење на економските мерки за олеснување на условите на компаниите на 
време на пандемијата, МАСИТ беше активно вклучена во разговорите со Владата, 
при што голем број од предложените сугестии беа прифатени. 
 

- Социјална инклузија – пристап до информациско-комуникациските технологии 
односно оствраување на Информациско општество за сите е тесно поврзано со 
креирање на инклузивно општество во која што јазот помеѓу различни социјални 
групи во однос на пристапот и користењето на информациско-комуникациските се 
елиминира и општествените активности на ранливите групи-технолошки сиромашни 
заедници се зголемува. Со цел намалување на ризикот од исклучување на ранливите 
групи од активно вклучување во ИКТ секторот, потребно е да се интервенира во 
белите NGA (Next Generation Access) области (http://app.gdi.mk/NGAPokrivanje/) 
најбрзо можно да истите бидат покриени со Интернет. Исто така,  од мапирањето 
може да се заклучи дека руралните средини генерално, иако се покриени, истите не 
се покриени со брз или ултра брз Интернет, што претставува пречка и суптилна 
дискриминација до однос на урбаните средини кога станува збор за вклучување на 
населението како во пазарот на трудот, така и еднаквите можности за пристап до 
образовниот систем, доживотното учење, итн. Исто така, лицата со ниски приходи, 
постарите лица и ниските образованите групи се идентификувани како најранливи 
групи и се сметаат како социјално исклучени во областа на ИКТ. Ова исто така се 
коси и со начелата и борбата за намалување на сиромаштијата и социјалната 
обесправеност. Од особена важност е во процесот на донесување одлуки и креирање 
политики да бидат вклучени сите категории граѓани, а особено да се внимава на 
импликациите врз ранливите категории. Во РСМ тој процент е еден од повисоките 
во регионот на Западен Балкан. Затоа, освен нивното помагање преку ваучери за 



покривање на дел од трошоците за набавка за електронски уреди – компјутери за 
настава, неопходно е нивно зајакнување и нивна поактивна улога преку подигање на 
информираноста, како за студитање СТЕМ програми, така и со конкретни политики 
кои што дополнително стипендираат студенти кои што се одлични, а потекнуваат од 
семејства кои се од ранлива категорија. МОН во 2020 го покачи студентските 
стипендии до 6000ден, но тие не таргетираат особено студенти од областа СТЕМ. 
Ова е од особена важност имајќи предвид дека иако бројот на студенти кои што се 
запишуваат на студиски програми од ИКТ секторот е релативно голем, Северна 
Македонија во исто време се соочува на одлив на мозоци, а токму ИКТ инженерите 
и програмерите се меѓу позастапените.  

 
- Добро управување  

 
Што е добро владеење?  
Доброто владеење е пристап кон владата која е посветена на создавање систем заснован 
на правда и мир кој ги штити човековите права и граѓанските слободи на поединецот25. 
Постои директна врска помеѓу доброто владеење и човековите права26. 

Доброто владеење е потребно за спречувањето на корупцијата, лошото работење и 
лошото владеење како и злоупотреба на нормите на административното право. За 
дефинирање на овој концепт постојат различни извори и промотори на добро владеење27. 
Обединетите нации имаат воспоставено осум принципи за добро владеење кои се 
прифатени и од Европската Унија, и тоа: 1)Консензуално ориентирано, 2)Партиципативност, 
3)Спроведување на законистоста, 4)Ефективност и ефикасност, 5) Правичност  и инклузивност, 
6) Респонзивност, 7) Транспарентност и 8)Одговорност28.  Советот на Европа има успоставено 
дванаесет29 принципи но ние ќе се придржиме на принципите на ОН кои се прифатени од ЕУ. 
При оценување на напредокот на нашата држава кон Европска Унија, Комисијата редовно дава 
оценки за добро владеење на основа на овие принципи30. 
Каква е состојбата преку бројки во оваа област тргнувајќи од принципитте на ОН 
прифатени од ЕУ во оваа област 
Учеството31:  
Според извештајот на Народниот Правобранител од 2021 година националниот состав, 
во трите најбитни институции кои се бават со оваа проблематика, Министерство за 
инфо-рматичко општество и јавна адми-нистрација, (МИОА), Агенција за електронски 

 
25 Creative Learning, Link: https://creativelearning.org/blog/2021/10/14/what-is-good-governance/ 
26 Henk Addink, Good Governance: Concept and Context,, Published to Oxford Scholarship Online: May 2019, 
link:https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198841159.001.0001/oso- 
780198841159 
27 Henk Addink, Good Governance: Concept and Context,, Published to Oxford Scholarship Online: May 2019, 
link: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198841159.001.0001/oso-
9780198841159 
28 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific,  What is Good Governance?, link: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
29 Council of Europe, CENTRE OF EXPERTISE, FOR LOCAL GOVERNMENT REFORM, 
www.coe.int/good-governance/, link, https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of-good-governance-and-
current-tools-on-good-go/16808b1687 
30 Види: EUROPEAN COMMISSION,  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT North Macedonia 
2021 Report,  Strasbourg, 19.10.2021 
31 Учеството бара сите групи, особено оние најранливите, да имаат директен или репрезентативен 
пристап до системите на власт. Ова се манифестира како силно граѓанско општество и граѓани со слобода 
на здружување и изразување. 



комуникации (АЕК) и ЈП „Национална радиодифузија“-Скопје  е како во табелата по 
долу.32.   
 

 
Таб ... 
 
Владеењето на правото33:.  
Во недостаток на податоци за оваа област за поплаки и жалби од Народниот 
правобранител или од Државната комисија за спречување на корупција ќе дадеме еден 
графикон од Комисијата за заштита од дискриминација која врши компарација на основи 
по кој се поднесени претставките во период 2011-2018 година. Од сликата се гледа дека 
сеуште има дискриминација по политичка, личен и општествен статус, етничка и други 
маргинализирани групи.  
 Број на претставки поделени по основи за 2018 година. 

 
32 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ, Република Северна Македонија, ИЗВЕШТАЈ ЗА СЛЕДЕЊЕТО НА 
СОСТОЈБАТА СО ПРИМЕНАТА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ 
ЗА 2020 ГОДИНА, Скопје, декември 2021 година стр.7-14.   
33 Владеењето на правото: е пример со непристрасни правни системи кои ги штитат човековите права и 
граѓанските слободи на сите граѓани, особено на малцинствата. На ова укажуваат независна судска власт 
и полициски сили ослободени од корупција.  



 
Таб.. 34 
Транспарентноста35:  
Според Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021, 
Активна транспарентност по области во ниво на општини и министерствата е како на 
Сл..36. 

 
Сл...(стр 13) 

Според Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021, 
Активна транспарентност по области во ниво на општини и министерствата, 
Министерството за информатичко општество и администрација нема поместување во 
овој дела е рангирана како многу добро рангирана со 83.3 (види табела..)37 

 
34  
35 Транспарентноста: значи дека граѓаните ги разбираат и имаат пристап до средствата и начинот на кој 
се носат одлуките, особено ако тие се директно засегнати од таквите одлуки. Овие информации мора да 
бидат обезбедени во разбирлив и достапен формат, вообичаено преведени преку медиумите.  

 
36 Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021,Скопје, Мај 2021 година, 
стр 13,. Линк: https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 
37 Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021,Скопје, Мај 2021 година, 
стр 12,. Линк: https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 



Ранг  Вкупен 
ранг  

Институција  Резултат 
2021  

Резултат 
2020  

Промена 
(% поени)  

8  21  Министерство за 
информатичко општество и 
администрација  

83,3 %  83,3 %  0  

Табе...  
Нема податоци за нивото на транспарентност на АЕК и Јавното претпријатие 
„Национална радиодифузија„ .  
Респонзивност 38  
За оценка на респонзивноост користиме податоци од студијата на „Центар за граѓанска 
комуникација„. Според ова студија во2020/ 2021 година Институциите просечно 
одговориле за 16 дена, но само 61 % ги доставиле барањата во законскиот рок.  
Институциите просечно одговориле на барањата за слободен пристап што им биле 
доставени на сите во ист ден и со иста содржина за 16 дена, односно 4 дена пред истекот 
на законскиот рок.  Сепак, само 61 % од институциите одговориле на барањето во 
законскиот рок од 20 дена, додека останатите 39 % го доставија одговорот по истекот на 
овој рок. Лани, пак, само 39 % од институциите одговориле во законскиот рок.  Во 
графиконот е дадено Просечен број денови во кои одговориле на барањата за пристап39. 

  
 
 Граф... 
Во табелата каде се дадени „Годишна промена во активната транспарентност (2021/2020 
година)„ Министерството за информатичко и јавна администрација не  регистрирано дека 
има некоја промена. Нема податоци за нивото на респонзивноста за АЕК и Јавното 
претпријатие „Национална радиодифузија„ кои се меѓу нај значајните институции за 
оваа област. 
Ориентирана кон консензус40:  
Во делот на законодавството Измените и дополнувањето на уставот предвидува 
таканаречено двојно  мнозинство (мнозинско од сите пратеници и мнозинство од 

 
38 Респонзивност : едноставно вклучува институциите да одговорат на нивните засегнати 
страни во разумна временска рамка 
39 Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021,Скопје, Мај 2021 година, 
стр 21,. Линк: https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 
40 Ориентирана кон консензус: се демонстрира со агенда која се обидува да посредува помеѓу многуте 
различни потреби, перспективи и очекувања на различното граѓанство. Одлуките треба да се донесат на 
начин кој одразува длабоко разбирање на историскиот, културниот и социјалниот контекст на 
заедницата.  



зедниците кои не се дела од мнозинската заедница) одлучуваат кога се донесуваат  
закони кои е однесуваат за заучување и негување на културниот идентитет на 
заедниците. Во извршна власт нема уставна обврска но од осамостојувањето е 
воспоставена е практика во извршната власт учествуваат претставници скоро од сите 
заедници. Преку уставната одредба на правично застапеност во органите на државата, 
локалната самоуправа, судство и други независни ела. 
Министерство за информатичко општество и администрација (МИОА) која е носител на 
Националната стратегија за ИКТ, како и одговорно тело за политиките за бродбенд. за 
таа цел за да прикажеме колку она се обидува за поголем консензус помеѓу 
заинтересираните страни при донесување на законите ја даваме табелата со оценки 
направена според испитувањата на МЦМС во четири години е оценета како во  таб....  41.  
Од табелата се гледа дека оценките варират но во 2019 година достигнал максимум 5 
над просекот 3,4 која за бележена во ниво на државата во таа година.  
 

Споредба на резултатите на министерства за вклученоста во процесите на 
подготовка на предлог-закони 
           Министерство Оцена42 

2019 
Оцена 
2015 

Оцена 
2014 

Оцена 
2012 

Министерство за информатичко 
општество и 
администрација 
 

    5   1  4  3 

    
Таб..43 

Еднаквоста и инклузивноста:44  
Уставот на Република Македонија во член 32 гарантира дека секој има право на работа, 
слободен избор на вработување, заштита при работа и материјална безбедност за време 
на привремена невработеност. Преглед  на органи/установи и институции во кои се 
распоредени лицата со попреченост кои го оствариле правото на вработување во делот 
на финансии  според извештајот на Народниот правобранител  Министерство за 
информатичко општество, но и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК)  и ЈП 

 
41 Во истражувањето на отвореноста на државните органи во периодот од 1 јануари до 31декември 2019 
г, МЦМС користи методологија и пристап заснована на следење на три области за процена на 
отвореноста на институциите: комуникациска средина и комуникациски практики на министерствата, 
вклучително и воспоставени механизми за вклучување на граѓанскиот сектор; поддржувачка средина за 
вклучување на граѓанскиот сектор; и постапка за подготовка на закони. Трите области содржат 
индикатори кои се дефинирани согласно највисоките меѓународните стандарди за консултативни процеси, 
како и согласно домашното законодавство, Извор: Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите 
на подготовка на закони, МЦМС, Мај, 2020, стр:7. 
42 Објаснување: министерствата за секој од индикаторите се вреднувани со поени. Оцените за 
индикаторите се добиени како процент од остварените поени во однос на максимален можен број поени 
за тој индикатор. Потоа, врз основа на процентот, оценувањето на поединечните индикатори изнесува од 
1 до 5, и тоа:Оцена 1 (најниска оцена) (оценет со 20% или помалку), Оцена 2 (оценет од 21% до 40%), 
Оцена 3 (оценет од 41% до 60%),Оцена 4 (оценет од 61% до 80%), Оцена 5 (највисока оцена) (оценет 
од 81% до 100%), Извор: Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони, 
МЦМС, Мај, 2020, стр:9.                
43 Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони, МЦМС, Мај, 2020, 
стр: 23 
44 Еднаквоста и инклузивноста: зависат од обезбедувањето дека сите членови на заедницата се 
чувствуваат вклучени и овластени да ја подобрат или одржат својата благосостојба, особено оние 
поединци и групи кои се најранливи. 



Македонска радиодифузија не фигурира дека примил такви лица на работа. Тоа значи 
дека во оваа област треба да се работи многу да се поправи состојбата45. 
 
Ефективноста и ефикасноста46.  
Податоците од анализа на Светска Банка изразени во перцентилниот ранк  има благо 
натпросечна ефективност на Владата.47 
Одговорноста 48 Немаме конкретни податоци за оваа област но ќе дадеме едне општ 
пример преземен од Институт за Демократија и Цивилно Општество. Тие поставиа прашање 
до јавните претпријатија кои беа предмет на опсервирање „Дали постој систем на следење на 
задоволство на корисниците„ и доби одговор како во табела, каде само 18,8% одговориле со 
„Да49„. 
 Дали постои систем за следење на задоволството на корисниците? 

 
Таб:50 

 
 

- Пристап заснован на човекови права 
Пристапот до интернет иако сеуште не е признаен како право само по себе сепак во 
дигиталното време во кое живееме е неопходен услов за исполнување на многу права 
кои зависат од него. Кризата предизвикана од Корона вирусот ни покажа колку е важен 
пристапот до интернет за овозможување на фундаментални права како право на 

 
45  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ -ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ -по 
спроведеното истражување за остварување на правото на вработување на лицата со попреченост, по 
објавен оглас на ЈП „Македонски шуми“-Скопје, октомври 2016, стр. 10-18. 
46 Ефективноста и ефикасноста: се развиваат преку одржливо користење на ресурсите за да се задоволат 
потребите на едно општество. Воздржливоста се однесува и на обезбедувањето спроведување на 
социјалните инвестиции и на одржувањето на природните ресурси за идните генерации.  
47 Извор: Светска банка (World Governance Indicators) 
48 Одговорноста: се однесува на тоа институциите да бидат на крајот одговорни пред луѓето и едни кон 
други. Ова ги вклучува и владините агенции, граѓанското општество и приватниот сектор кои исто така 
одговараат едни на други 
49 Напомена: Испитувањата не се однесуваат за претпријатија кои се бават со енергетика но можат да 
бидат добар индикатор како функционираат воопшто јавните претпријатија. Зорица Смилевска, Ристе 
Јуруковски, Дејан Лазаров, „ Анализа на внатрешни процедури и процедурални празнини кај јавните 
претпријатија и секторска длабинска анализа на шест комунални претпријатија„, Институт за Демократија 
и Цивилно Општество, Скопје, бр.10. 2020 година, стр.34 
50 Зорица Смилевска, Ристе Јуруковски, Дејан Лазаров, „ Анализа на внатрешни процедури и 
процедурални празнини кај јавните претпријатија и секторска длабинска анализа на шест комунални 
претпријатија„, Институт за Демократија и Цивилно Општество, Скопје, бр.10. 2020 година, стр.15 
 



собирање, право на пристап до информации, право на образование и многу други, 
особено кога правото на движење е ограничено. 
Анализата на ИКТ секторот заснована на човекови права го согледува развојот на 
политики за ИКТ базирани на инклузивност, како и одговорност, транспарентност и 
недискриминација во спроведувањето на политиките. 

a)  партиципативноста (учество и инклузивност); 
Важен документ со кој е планиран развојот на интернет мрежата во државата е 
Националниот оперативен бродбенд план. Според податоците од планот, неговата 
изработка била партиципативна со учество на засегнати страни, формирана  е веб 
страница (http://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1313) на која сите предлози и забелешки од 
сите заинтересирани страни, како и записниците од состаноците се поставуваат. При 
подготовка на Националниот оперативен план формирана е и работна група за 
утврдување на предлог мерки за потикнување и зголемување на интересот на граѓаните 
за користење на широкопојасен интернет.[1] 
Националниот оперативен план е заснован на Дигиталната агенда за Европа[2] која во 
целите на нејзино донесување ги има човековите права. Во суштината на Дигиталната 
агенда за Европа е дека дигиталните технологии треба да ги заштитат човековите права, 
да ја подржат демократијата и да обезбедат одговорен и безбеден ИКТ систем. 

  б) отчетност (одговорност и транспарентност); 
Според Дигиталната агенда за Европа, секој треба да има пристап до интернет, 
дигитални вештини и пристап до дигитални јавни услуги. Граѓаните треба да бидат 
можат да се вклучат во демократските процеси онлајн на сите нивоа и да имаат контрола 
врз сопствените податоци. Важен сегмент во Дигиталната агенда е и безбедноста на 
граѓаните при користење на дигитални технологии.[3] 

Според податоците од ЕУРОСТАТ
[4]

 за дигитална писменост, нивото на дигитална 
писменост на лица од 16 до 74 години во Република Северна Македонија е 32% наспроти 
59% како просек во Земјите на Европската Унија. 
Сепак и покрај овие податоци не постои сеопфатна национална стратегија за дигитални 
вештини во државата. 
Од друга страна државата се залага за дигитализирање на услугите преку единствениот 
Национален портал за електронски услуги кој значително треба да го подобри пристапот 
до услуги. Сепак процесот на ставање на целосна употреба на оваа платформа се одвива 
бавно. Освен тоа достапноста до интернет и зголемувањето на дигитални вештини на 
граѓаните се предуслов за успешна имплементација на платформата. 
Важноста од безбедност на интернет просторот е особено ниска и не постои систематски 
пристап за зголемување на отпорноста од сајбер закани. Државата има обврска да обрне 
особено внимание на можните ризици од нарушување на безбедност и злоупотреба на 
податоци на граѓаните. 

в) недискриминација 
Руралните средини во државата иако генерално се покриени со интернет мрежа сепак 
пристапот до интернет не е еднаков имајќи ја предвид ограничената можност за 
приклучок и непостоењето на пристап до брз интернет особено во руралните средини. 
Немањето пристап до интернет преставува пречка за остварувања на многу права, 
пристапот до неопходни услуги онлајн и пристапот до образование беа особено 
загрозени со здравствената криза за лицата кои немаа или имаа огрничен пристап до 
интернет. 
Националниот оперативен план за бордбенд предвидува можни модели кои ќе помогнат 
за воспоставување на побрз и достапен интернет за сите, надминувајќи ги бариерите на 



економска исплатливост на операторите. Останува да се следи соодветниот избор кој ќе 
одговара на локалниот контекст и ќе овозможи лесено достапен интернет за сите. 
 
Дигитализација и Иновации 
Во текот на 2020-та година Национален совет за ИКТ подготви неколку нацрт документи 
меѓу кои и Анализа на тековна состојба и нацрт Долгорочна ИКТ стратегија и Акциски 
план. Нацрт документот на Националната Стратегија за ИКТ кој е поставен на ЕНЕР е 
далеку од финалната форма и таков како што е во моментот не обезбедува солидна 
основа која што би ги забрзала процесите на дигитализација на јавните услуги. Сепак 
радува тоа што во нацрт Стратегијата за ИКТ се предвидени мерки за подигнување на 
дигиталната писменост на населението, нешто без кое што не е можна успешна 
дигитализација на јавните услуги во државата. 
Со цел да се олесни работата во дигиталниот простор во текот на 2019-та година беше 
донесена законската рамка за електронските услуги и дигиталната работа со чие 
донесување се изедначи важноста на електронските документи со нивните печатени 
верзии.  Како резултат на носењето на овие закони во 2020-та година се донесоа сите 
подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за електронски документи, електронска 
идентификација и доверливи услуги - правилници. Покрај тоа што носењето на овие 
закони и правилници е една од целите на Стратегијата за РЈА (2018-2022), сепак нивната 
имплементација не оди лесно и претставува главен предизвик за натамошната 
дигитализација на јавните услуги. Оттука и покрај носењето на законските решенија, 
повеќето активности во овој дел од Стратегијата се уште не се завршени.  
Посебната цел 4.2. која ги опфаќа целите за подобрување на квалитетот и достапноста 
до јавните услуги е посебно важна за дигитализацијата на јавните услуги во Северна 
Македонија. Во текот на 2020-та година се пушти во употреба портал  за информирање 
и следење на активностите во областа на управување со квалитет во јавната 
администрација. Во текот на 2020-та година и покрај негативното влијание на КОВИД 
пандемијата продолжено е со процесот на континуирано внесување и верификување на 
дополнителните услуги во Каталогот на услуги. До крајот на годината Каталогот на 
Услуги броеше 810 верификувани и одобрени услуги внесени во Каталогот за кои 
соодветни информации беа поставени и на Националниот портал. Сепак само 150 од 
овие услуги беа електронски услуги во 2020-та година. Евидентно е дека во текот на 
2021-ва година забрзано е дигитализирањето на услугите на Националниот Портал, кој 
сега содржи и услуги за правни лица.   
Освен бројот на дигитални услуги на националниот портал, друг важен индикатор во 
овој дел е и бројот на граѓани и корисници кои оствариле пристап до порталот на 
годишно ниво. 160 е-услуги беа достапни за граѓаните преку Националниот Портал за е-
услуги до крајот на 2020-та година, додека порталот броеше повеќе од 30 000 корисници.  
Големиот број на корисници е сепак мал во однос на вкупното население во државата и 
повторно укажува на потребата од мерки за зголемување на дигиталната писменост на 
населението. Се известува и дека во текот на 2020-та година е започнат проект со кој ќе 
се дигитализираат 40 регистри кои ќе овозможат нови 135 електронски услуги за 
граѓаните, што е повеќе од неопходно за граѓаните. 
Други индикатори кои можат да се користат во овој дел се: процент на граѓани кои имаат 
еИД, процент на на граѓани кои користеле интернет во интеракција со јавната власт, за 
добивање на информации од веб страници на јавната власт, за симнување на формулари 
и поднесување на формулари.  Статистика за некој од овие индикатори во изминатите 
неколку години е поставена во последователната табела од Заводот за Статистика.  
 



Процент   2017 2018 2019 

Користење интернет за контакт/интеракција со јавната 
власт/јавен сервис, во последните 12 месеци 24.2 19.6 21.3 

Користење интернет за: добивање информации од вебсајтови на 
органите на управата (посл. 12 месеци) 16.1 23.3 22.7 

Користење интернет за: симнување на официјални формулари 
(посл. 12 месеци) 13.3 10.1 11.9 

Користење интернет за: поднесување на пополнети формулари 
(посл. 12 месеци) 8.8 6.6 

11.6 
 

Како добар индикатор за седењето на дигитализацијата на јавните услуги треба да се 
земе   биеналното оценување за квалитетот на е-влада направено во 33 земји од Европа 
од страна на Европската Комисија. Ова истражување наречено Одредница за е-Влада е 
поврзано со приоритетните политики на Европската Унија, Акцискиот план за е-Влада 
за 2016-2020 година на Европската Унија и Декларацијата од Талин. Декларацијата од 
Талин беше потпишана од земјите-членки на ЕУ, а потоа и од сите земјите од ЕФТА во 
октомври 2017 година. Означува нова заложба на ниво на ЕУ за обезбедување 
висококвалитетни дигитални услуги со пристап насочен кон граѓаните, како и 
беспрекорни прекугранични јавни услуги за правните лица. Ова оди рака под рака со 
Акциониот план за е-влада 2016-2020 година, кој има за цел да ја забрза дигиталната 
трансформација на е-Влада и ја модернизира јавната администрација преку создавање 
ефикасни електронски услуги кои се достапни за сите. 
Податоците до 2019-та година обработенти во Одредницата за еВлада за 2020-та година 
укажуваат дека во однос на просекот на овие одредници, Северна Македонија е најниско 
рангирана – Слика 1.  
 

 
 
 
Во Нацрт Националната стратегија за ИКТ (2021-2025), се укажува дека во иднина, 
„РСМ ќе го третира истражувањето како инвестиција во дигиталната економија. Во 
периодот на спроведување на оваа Национална стратегија за ИКТ на РСМ 2021- 2025, 
Владата на РСМ ќе започне постепено да го зголемува јавниот буџет за  ИР од сегашните 



0,2% до најмалку 2% од БДП, и покрај обврските за штедење, прераспределување или 
заеми во насока на намалување на наследениот дефицит“.Оттука овој параметар е 
најсоодветен индекс за оваа област, но се зависи од конечната верзија на стратегијата за 
ИКТ која се очекува да се донесе оваа година, како и од стратешкото поврзување на овој 
индикатор со иновации во информатичките технологии кое се чини дека недостига во 
Стратегијата.  
Останати индиатори во делот на дигитализацијата опфаќаат инвестиции во унапреден 
мобилен широкопојасен пристап со 5Г кој овозможува трансформации во индустријата 
преку безжични широкопојасни услуги што се обезбедуваат според гигабитни брзини, 
кои се максимално сигурни. Понатаму инвестиции во нисколатентни комуникации и 
поддршка на нови видови апликации, поврзување уреди и предмети (ИПр.) придружени 
со разноликост преку софтвер за виртуелизација, кој ќе овозможат развој на иновативни 
бизнис-модели во најразлични сектори (транспорт, здравство, земјоделство, 
образование, производство, логистика, енергија, финансии, медиуми, забава итн.).  

 
[1] https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdfund&lang=en 

 
 

 
[1] https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1555 
  
[3] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-
digital-decade-digital-targets-2030_en 
[4] https://ec.europa.eu/eurostat/en/data/database?node_code=tepsr_sp410 



АНЕКС 1. МАТРИЦА 
 Национално поврзување 

 
Дигитални јавни услуги 

 
Човечки капитал и 
дигитални вештини 

 

Сајбер безбедност и 
подготвеност од сајбер ризици  

 
  
 
ЗАСЕГНАТИ 
СТРАНИ 

МИОА 
АЕК 
Телеком оператори (МАСИТ) 
ЈП МРД 
 

Влада на Република 
Северна Македонија 
16 министерства во состав 
на Владата 
Органи на државната 
управа (ОДУ) 
Општини 

МОН 
МТСП 
МИОА 
Универзитети 
МАСИТ 

МИОА 
МО 
МВР 
МКД-ЦИРТ 
Агенција за дигитализација на 
РСМ (откако ќе се формира) и 
локални (секторски) ЦИРТ-ови 
(откако ќе се формираат) 

 
 
 

ИНДИКАТОРИ 

Инвестиции во ИКТ и бродбенд 
 

Ефект врз БДП од инвестиции во ИКТ и бродбенд 
 
Покриеност со фиксен 
бродбенд (основен и/или NGA) 
 
Распространетост на фиксен 
бродбенд (основен и/или NGA) 
 
Покриеност со 4G 
 
Распространет ост на мобилен 
бродбенд 
 
Подготвеност за 5G 
 
Покриеност со брз бродбенд 
 
Распространетост на брз 
бродбенд 
 
Покриеност со ултрабрз 
бродбенд (NGA) 
 

Број на електроски услуги 
достапни на uslugi.gov.mk 
за граѓани 
 
Број на електроски услуги 
достапни на uslugi.gov.mk 
за бизниси 
 
Број на електроски услуги 
на други портали 
 
Електронска 
идентификација 
 
 

Удел      на граѓани со 
основни           и            над 
основни дигитални 
вештини 
 
Број на дипломирани 
кадри од ИКТ секторот 
 
Број на кадар што ја 
напушта државата 
 
 
 
 

Следење на имплеметација на 
Стратегијата за сајбер 
безбедност 
 
Формирање и функционирање 
на секторски ЦИРТ-ови 
 
Секторска евалуација за сајбер 
ризици (позната како C2M2 
формулар за самоевалуација) 
 
Инвестиции во сајбер 
подготвеност по сектори 



Распространетост на ултрабрз 
бродбенд 
 
Ценовен индекс за бродбенд 

 
ЗАКОНИ, 
СТРАТЕГИИ, 
АКЦИСКИ 
ПЛАНОВИ, 
СТУДИИ 

Закон за електронските 
комуникации 
 
Нацрт Национална ИКТ 
стратегија 2020-2025 на 
Северна Македонија; 
 
„Национален оперативен план 
за широкопојасен интернет на 
МК“ од април 2019 година 
вклучително и мерки за 
периодот до крајот на 2029 
година 
 
Cost-benefit анализа од Светска 
банка 
 

- Нацрт Национална ИКТ 
стратегија 2020-2025 на 
Северна Македонија; 
 
 
„Стратегија за реформа на 
јавната администрација 
2018-2022“ вклучувајќи го 
и Акцискиот план 2018-
2022 година од февруари 
2018 година; 
 
„Стратегија за отворени 
податоци 2018-2020“ вкл. 
Анекси и Акционен план 
2018-2022 година 
 
 
 

- Нацрт Национална ИКТ 
стратегија 2020-2025 на 
Северна Македонија; 
 
„Стратегија за реформа 
на јавната 
администрација 2018-
2022“ вклучувајќи го и 
Акцискиот план 2018-
2022 година од февруари 
2018 година; 
 
Стратегија за 
образование 2018-2025 и 
Акциски план 
 
 

„Национална стратегија за 
сајбер безбедност 2018-2022“ од 
јули 2018 година вклучувајќи го 
и Акцискиот план 2018-2022 
година од декември 2018 година 
 
Стратегија за сајбер одбрана од 
2020 на Министерство за 
одбрана 
 
Извештај на УСАИД/Тетратек 
за Подготвеност од сајбер 
ризици за секторите 
ИКТ/енергетика/финансии 
 

 


