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Овој документ е развиен како предлог за подобрување на политиките во рамките на проектот
„Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите“ и е
наменет да придонесе за унапредувањето на дигиталната поврзливост на национално ниво како
дел од секторските политики за дигитални технологии, истражувања, технолошки развој и
иновации. Развојот на овие секторски политики е клучен за реформските процеси поврзани со
евроинтеграциите.

Овој документ ќе даде хронолошки преглед на развојот на дигиталната поврзливост на
национално ниво во контекст на значењето за развојот на софистицираните дигитални
технологии, истражувањето, технолошкиот развој и иновациите, ќе ја опише тековната состојба
на политиките поврзани со градењето на капацитетите, ќе направи споредбена анализа со
состојбите во други (сразмерни) економии од Европа и ќе даде предлози за подобрување на
политиките поврзани со градењето на оперативните капацитети на национално ниво.

Мотивот за изработката на овој документ има повеќе аспекти. Развојот на дигиталната
поврзливост е еден од клучните фактори за пристап на земјите од Западен Балкан во ЕУ, и тоа
како одредба е дефинирано во неколку стратешки документи, вклучително и во Комуникацијата
на Комисијата до Европскиот парламент, Советот, Европскиот економски и социјален комитет, и
Комитетот на регионите[1] (“Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions (A credible
enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans”). Оваа активност
е иницирана во период кога земјата интензивно работи на усвојувањето на Национална
стратегија за ИКТ[2], во која едно од поглавјата е и Поврзливост и владина инфраструктура.
Конечно, третиот аспект е непостоењето напредок во оваа сфера во услови кога сите европски
земји, вклучително и земјите од регионот, масовно инвестираат во осовременувањето на
инфраструктурата.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0065
[2] ЕНЕР | Нацрт Национална Стратегија за ИКТ 2021-2025 в1.1 (ener.gov.mk)

Овој документ се фокусира на улогата на Македонската академска истражувачка мрежа МАРНЕТ,
како правен субјект којшто треба да обезбеди планирање на развојот, имплементација на
супербрзите мрежи за потребите на научноистражувачките и образовните институции,
организација и управување, следење на технологиите и надградба на мрежите, меѓународна
соработка и трансфер на знаење итн. Градењето на капацитетите на МАРНЕТ и зацврстувањето
на неговата позиција како правен субјект е од клучно значење за развојот на политиките за
дигитални технологии, истражувања, технолошки развој и иновации од причини што
информатичката инфраструктура изградена и одржувана според најновите технолошки
стандарди е основата за развој на информациските системи и сервисите за бизнисите и граѓаните
во XXI век.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0065
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=newdocumentdetails&detalisId=23&fbclid=IwAR2nyX37D21u5LvLFrGcyVEetF03os8rc6yxmT8TZsgk00bZzqcC41N0MEk


Македонската академска истражувачка мрежа МАРНЕТ е основана во 1995 година, како
организациска единица во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Главните задачи на
МАРНЕТ биле дефинирани околу вклучување на Универзитетот во семејството на сродни
академски мрежи во Европа и во светот, како и обезбедување на интернет-пристап за студентите
и предавачите на Универзитетот. По неколку години, преку МАРНЕТ беше извршено поврзување
кон интернет и на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. Подоцна, откако МАРНЕТ
беше издвоен како засебен правен субјект (2010), во листата на надлежности на МАРНЕТ беа
вклучени и организацијата и управувањето со врвниот македонски „.mk“ домен и врвниот
македонски „.мкд“ домен[3].
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Во 2001 година Министерството за образование и наука ги започна преговорите за приклучување
на Македонија во проектот GÉANT, по што МАРНЕТ стана членка на паневропската NREN
асоцијација на истражувачки и образовни мрежи GÉANT[4]. Заедничкиот настап на МОН и
МАРНЕТ во рамките на GÉANT имаше цел да овозможи проширување на надлежностите и
сервисите на МАРНЕТ преку обезбедување поддршка на дигиталното/ интернет-поврзување и на
институциите од сите нивоа на образование, институции од областа на културата, социјални
центри и владините институции, со визија дека напредната инфраструктура базирана на
супербрзи оптички мрежи ќе обезбеди услови за развој на софистицирани информациски
системи и дигитализација на институциите.

[3] Правилник за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен
[4] GÉANT Association member map 28 November 2017 (geant.org)
[5] Закон за основањето на македонската академска истражувачка мрежа - MARnet

СПЕЦИФИКИ НА НЕКОИ АКАДЕМСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ МРЕЖИ

Девет години подоцна, оваа визија беше втемелена во Законот за основањето на МАРНЕТ[5], со
којшто оваа институција се оддели како засебен правен субјект независен од Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ - Скопје, а под надзор на Министерството за информатичко општество.
Согласно Член 4 од Законот, корисници на услугите на МАРНЕТ треба да бидат образовни
установи (високообразовни, училишта за основно и средно образование), научноистражувачки
установи, како и невладини организации што вршат дејност во областа на заштитата на децата,
социјалната заштита, спортот и културата. Законот од 2010 година предвидува широк спектар на
одговорности за МАРНЕТ, иако тие не се соодветно поддржани со одредбите од Законот што се
однесуваат на финансирањето. Уште поапсурдно е што Законот предвидува дека вишокот
средства што МАРНЕТ би го остварил од своето работење би се уплаќале во државниот буџет.
Иако Законот предвидува дека МАРНЕТ ќе обезбедува стручно и техничко поврзување со сродни
„телекомуникациски мрежи“ во странство, сепак тоа не е поддржано со одредбите за
финансирање дефинирани во Законот. Една таква ставка во одредбите за финансирање би била,
на пример, преку учество на МАРНЕТ во меѓународни проекти, особено во европските програми
за наука, истражување и развој (во тоа време FP7, а денес Horizon Europe). Се забележува дека во
Законот се користи исклучиво терминот телекомуникациска мрежа, термин којшто е
најгенерален и којшто директно не асоцира на технолошките процеси поврзани со активностите
на МАРНЕТ. Измените и дополнувањата на Законот од 2010 година до денес имаат, главно,
„козметичка“ природа и се однесуваат, пред сѐ, на критериумите за избор на директор на
МАРНЕТ, но не и со одговорностите и функциите на МАРНЕТ или, пак, на пример, со неговиот
правен статус. 
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Марнет

https://marnet.mk/doc/pravilnik-mk-mkd.pdf
https://marnet.mk/domeni/legislativa/zakon


Иако академските истражувачки мрежи, како правни субјекти, примарно се основаат за да им
дадат поддршка на високообразовните и истражувачките институции, сепак, во пракса нивниот
делокруг на влијание се проширува на обезбедувањето ИКТ-поддршка и оперативна ИКТ-
инфраструктура за широк спектар институции, со посебен фокус на оние во образованието и
културата. Тоа е заедничка карактеристика на сите европски академски и истражувачки мрежи.
Намерата за континуирана надградба на МАРНЕТ и позиционирање на нејзината улога како
обезбедувач на стабилна инфраструктура за институциите од образованието и науката
(училишта, универзитети, центри за обука, научноистражувачки институции) и културата
(библиотеки, музеи и др.) е јасно искажана во повеќе национални стратешки документи.
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Во Националната стратегија за информатичко општество[6] од 2005 година бил предвиден
проект ПР4.02 „Широкопојасно поврзување на научноистражувачките, образовните и културните
институции и поврзување на МАРНЕТ со Европската академска мрежа GÉANT и глобалниот
интернет“ со цел „таа мрежа да обезбеди евтин и квалитетен пренос на информации меѓу
субјектите, како и со преостанатите образовни субјекти во светот. Покрај меѓусебното
поврзување на наведените институции во државата од посебен интерес е поддршката и
приклучувањето кон акционите планови во регионот и соодветните ЕУ-проекти во областа на
брзите мрежи“. Овој проект требало да се финансира со државни средства, странски донатори и
GÉANT проектот. Стратегијата многу прецизно ги посочува главните ризици поврзани со
имплементацијата на проектот ПР4.02: Ненавремено екипирање, професионализација и
финансиска стабилност на МАРНЕТ. Понатаму, Стратегијата предвидувала вклучување на
МАРНЕТ и во проектот ПР4.03 за е-Образование во којшто МАРНЕТ би имал своја улога во
опремувањето на училиштата со ИКТ-опрема и поставување на мрежната инфраструктура. Во
периодот кога беше подготвувана и одобрена оваа Стратегија, Македонската академска
истражувачка мрежа сѐ уште беше составен дел, организациона единица, на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ - Скопје. По дефинирањето јасни улоги за МАРНЕТ во Стратегијата, беше
инициран процес за осамостојување на МАРНЕТ како правен субјект и тоа конечно беше
официјализирано со донесувањето на Законот за Македонската академска истражувачка мрежа
во 2010 година.

[6] Национална стратегија за информатичко општество и акционен план, 2005 година
[7] Националниот оперативен броадбенд план (НОБП), 2019 година
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Согласно најновиот глобален технолошки развој во областа на мрежната инфраструктура,
Националниот оперативен броадбенд план (НОБП)[7] од 2019 година на Министерството за
информатичко општество и администрација исто така му доделува на МАРНЕТ конкретни задачи
поврзани со обезбедувањето мрежна инфраструктура за академските, истражувачките,
образовните и културните институции. Како што е наведено во НОБП, најдоцна до 2029 година
МАРНЕТ треба да обезбеди симетричен пристап до интернет за сите образовни институции со
брзина од 1Gbps. Во рамките на изработката на НОБП реализирани се две мапирања на
постојната мрежна инфраструктура: мапирање на постојната оптичка инфраструктура изградена
со јавни средства и детално мапирање на постојна покриеност и планови на операторите за идни
инвестиции во NGA мрежи. Додека во врска со второто мапирање е даден прилично прецизен
преглед на покриеноста на домаќинствата на територијата на целата земја категоризирано по
општини, во рамките на првото мапирање изостануваат детали за бројот на јавните институции
(не)опфатени со инфраструктурата (пред сѐ, научноистражувачки, воспитно-образовни, културни
и здравствени) и квалитетот на нивниот пристап до инфраструктурата. Обезбедувањето податоци
за тековната состојба со пристапот до инфраструктурата на јавните институции и анализа на
нивните идни потреби би помогнало во дефинирањето на обемот, динамиката на развој и
финансирањето на МАРНЕТ во иднина. Во рамките на Анекс 4, кој се  однесува на изборот
на инвестицискиот модел за изградбата на широкопојасната инфраструктура, НОБП не ја зема 

https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/Strategija_i_Akcionen_Plan.pdf
https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/1550


предвид можност дека МАРНЕТ може, и треба, да се финансира и преку учество во меѓународни
проекти (нешто што било предвидено со Националната стратегија за информатичко општество и
акционен план од 2005 година). Финансирањето преку учество во меѓународни проекти ќе
помогне за квалитетниот развој на академската и истражувачка мрежа и ќе го унапреди
професионалниот развој на вработените. Споредбата на МАРНЕТ со академски истражувачки
мрежи од европски земји кои се со слична големина како Северна Македонија покажува дека
МАРНЕТ заостанува во организациска, финансиска и технолошка смисла. Според
расположливите податоци, брзината на универзитетската мрежна инфраструктура во нашата
земја се движи помеѓу 1 и 9 Gbps. Годишниот буџет (2021 година) на МАРНЕТ е околу 730 илјади
евра, од кои за 30% е предвидено да бидат покриени од донации. Во структурата на буџетот,
капиталните расходи учествуваат со 36%, стоки и услуги со 56% и плати и надоместоци за 10
вработени со околу 8%. Иако законски е овозможено МАРНЕТ да учествува во проектите за
изградба на инфраструктурата за воспитно-образовните и културните установи, сепак, во пракса
МАРНЕТ е главно вклучен во имплементацијата на инфраструктурата за универзитетите во
земјава и во меѓународни проекти.
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[8] Академска истражувачка мрежа на Словенија - ARNES
[9] Институции членки на ARNES
[10] ARNES Backbone Network
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АРНЕС

Словенската академска истражувачка мрежа (АРНЕС)[8] е основана во 1992 година. Во 2020
година имаше 9 милиони евра буџет (1 милион евра зголемување во однос на 2019) и околу 62
вработени (4 повеќе отколку во 2019 година). Во период од речиси 30 години АРНЕС изгради
комплексна инфраструктура којашто ги покрива сите научно-истражувачки институции во
Словенија, културни институции (библиотеки, музеи), и воспитно-образовни установи[9]. АРНЕС е
вклучена во проекти за обезбедување ИКТ-опрема за училиштата, обезбедување мрежна
инфраструктура (оптичка поврзаност и интерни безжични мрежи), развој на е-услуги и дигитални
содржини. Инфраструктурата на АРНЕС[10] за вклучените институции обезбедува поврзувања со
различни брзини во дијапазон од 1 до 100 Gbps, а двата универзитетски центри - Љубљана и
Марибор се поврзани со врска од 200 Gbps.

Слика 1. Главната широкопојасна инфраструктура на академската истражувачка мрежа
на Словенија (состојба од октомври 2021 година)

АРНЕС ги реализира активностите по принципот на неколкугодишни програми, коишто
вклучуваат проекти со специфични цели. Така, кон крајот на 2020 година АРНЕС го комплетира
проектот SIO-2020[11], со кои практично се изврши унификација на ИКТ-опремата во 824 

https://www.arnes.si/
https://www.arnes.si/infrastructure/members-of-the-arnes-network
https://www.arnes.si/infrastructure/network-infrastructure/backbone-network


училишта во Словенија, со што се отвори пат за брза дигитализација и поефективно реализирање
на воспитно-образовниот процес. Други резултати од SIO-2020 се: развој на дигитални содржини
и е-услуги за образованието, поставување на Wi-Fi мрежи во училиштата, изработка на упатства
со стандарди и нормативи за дигитална писменост и информатика за училиштата, дефинирање
стандарди за ИКТ и на мултимедијалната опрема за училиштата итн. Информациите за
активности на АРНЕС укажуваат дека АРНЕС има тесна програмска соработка со универзитетите
и училиштата, како резултат на што АРНЕС има добро познавање на нивните потреби и
стратегиски цели. Благодарение на тоа, АРНЕС успева да испорача услуги и да обезбеди
инфраструктура, кои се клучни за непречено и ефикасно реализирање на активностите на
вклучените институции. АРНЕС како институција е редовен учесник во меѓународни проекти[12],
особено во ЕУ-проектите од програмите за истражување и развој (GÉANT, FP7-Infrastructures,
Horizon 2020, Horizon Europe,…), европските образовни програми и други, кои го прошируваат
делокругот на активности на АРНЕС и во областите е-Здравство, метеорологија, астрономија,
физика на елементарни честици, и сл. АРНЕС остварува соработка со врвни научноистражувачки
институции од Европа, како што се институтите „Макс Планк“, „Јожеф Штефан“, ЦЕРН и други.
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[11] Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020
[12] ARNES – International projects
[13] Хрватска академска истражувачка мрежа - CARNET

Д и г и т а л н а  п о в р з л и в о с т

КАРНЕТ

Хрватска академска истражувачка мрежа КАРНЕТ[13] е основана во 1991 година и во период од
30 години изгради современа мрежна инфра-структура, која се простира на целата територија на
земјата. КАРНЕТ има над 176 вработени (17 повеќе во спо-редба со 2019 година), распоредени
во 6 организациски единици (Загреб, Осијек, Пула, Ријека, Сплит и Дубровник) и годишен буџет
од над 30 милиони евра.

Слика 2. Главната широкопојасна инфраструктура на академската истражувачка мрежа
на Хрватска (состојба од јули 2012 година)

https://www.arnes.si/sio-2020
https://www.arnes.si/infrastructure/international-projects
https://www.carnet.hr/en


Во 2021 година КАРНЕТ-мрежата обезбедува поврзувања со брзини помеѓу 50 Mbps и 2 Gbps.
Универзитетски градови се поврзани со Загреб со брзина од 10 Gbps, додека врската со GÉANT-
мрежата изнесува 40 Gbps, што е зголемување на брзините на конекциите 10 пати во споредба со
2011 година. КАРНЕТ денес обезбедува широк спектар на услуги и претставува клучен партнер
на академско-истражувачката заед-ница и Министерството за образова-ние на Република
Хрватска во операционализацијата на активностите предвидени со стратегиите и плановите за
развој. Во февруари 2021 година, КАРНЕТ го започна проектот HR-ZOO, во вредност од 26
милиони евра, за обезбедување врска од 100 Gbps помеѓу податочните центри на КАРНЕТ.
Надградената инфраструктура има цел да постави клауд околина којашто ќе биде основа на
националната истражувачка и иновативна е-инфраструктура. Партнер на КАРНЕТ во проектот,
освен универзитетите, е и Научно-истражувачкиот институт „Руѓер Бошковиќ“. За воспитно-
образовните установи и Министерството за образование, КАРНЕТ освен интернет-поврзување,
обезбедува веб-хостирање, хостирање на сервисите за електронска пошта, алатки за онлајн-
колаборација и видеоконференции, лиценцирање апликации, платформи за далечинско
образование, дигитални содржини, обуки и консалтинг. КАРНЕТ учествува во проекти од
Европските програми за истражување и развој.
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Споредба

Според официјалните податоци[14] на GÉANT за 2020 година, КАРНЕТ опслужува 200.000
универзитетски студенти, 5.000 истражувачи во истражувачки институти, 1.000 учесници во
обуки за возрасни на граѓански универзитети, 100 меѓународни истражувачи, 300 корисници во
културни установи (библиотеки, музеи и сл.), 14.000 корисници во здравствени установи,
400.000 ученици во основни училишта, 205.000 ученици во средни училишта, 53.000 корисници
во владини институции и 1.000 корисници во профитни организации.
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Слика 3: Проценка на бројот на индивидуални корисници по тип на институција

[14] GEANT Compendium of the National Research and Educational Networks: Table 3: Estimates of the number of individual users per institution type



Според истиот извод, МАРНЕТ обезбедува пристап исклучиво за студенти на универзитети во
земјата. Во изданието на GÉANT компендиумот од 2020 година нема податоци за категоризација
на корисниците на АРНЕС, но информациите од завршените проекти на АРНЕС (како на пример
SIO-2020) укажуваат на диверзитетот на корисници на инфраструктурата на АРНЕС.

10
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Опслужувањето на овие корисници се реализира со инфраструктура за чија изградба и
одржување трите наведени мрежи издвојуваат неспоредливи износи, како што е наведено
погоре во текстот. Она што е особено интересно е дека МАРНЕТ, АРНЕС и КАРНЕТ се на врвот на
листата со академски истражувачки мрежи со буџети во однос на националниот бруто домашен
производ. КАРНЕТ е убедливо на прво место од сите академски истражувачки мрежи членки на
GÉANT. Индексот на КАРНЕТ е 0.06, на АРНЕС е околу 0.02, а на МАРНЕТ 0.01. Во оваа група е и
унгарската научно-истражувачка мрежа KIFU, со индекс од околу 0.025. Сите други мрежи имаат
индекс помал од 0.01.

Апсорпцискиот капацитет на МАРНЕТ за реализација на поголеми буџети треба да се бара во
неговиот статус, бројот на вработените и структурата на вработените. Официјалните податоци на
GÉANT укажуваат дека МАРНЕТ е на дното на листата со академски истражувачки мрежи по
процентуалната застапеност на инженерските профили во редот на вработените (податок од
2020 година). Имајќи предвид дека МАРНЕТ има шест вработени, заклучуваме дека ја обезбедува
поддршката на сите универзитети со еден вработен инженер; во овие активности треба да се
вклучат и планирањето на развојот на мрежата и тековното одржување.

Како последица на скромните човечки ресурси, компјутерскиот центар на ФИНКИ при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје во изминатите 2-3 години целосно технички ја
одржува инфраструктурата на МАРНЕТ.

Конкретно, за ова прашање, импликацијата треба да биде поставена во насока дека МАРНЕТ
треба да има поголем буџет и повеќе вработени (вклучително и инженерски профили) за да може
да обезбеди повеќе сервиси за повеќе (типови) институции, а не дека бројот на вработените и
буџетот на МАРНЕТ се мали затоа што МАРНЕТ обезбедува сервиси само за високообразовните
институции во земјава.

2019
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Нацрт-стратегијата за ИКТ 2021-2025 предвидува основање државна дигитална агенција на
Северна Македонија (ДАСМ). Имплицитниот заклучок од анализата на Нацрт-стратегијата
укажува на потенцијално згаснување на МАРНЕТ. Според одредбите на Нацрт-стратегијата што се
однесуваат на ДАСМ ќе има широк делокруг на надлежности и комплексна структура што ќе ги
опфаќа следните функционални домени: Дигитални јавни услуги, ИТ-мисија и операции,
Инфраструктура, Реализација на вредноста, Реализација на Стратегијата – План за спроведување
портфолио, Владеење, Набавки, Иновации, Управување со знаење и најдобри практики и
Заднинска канцеларија. Сепак, во описот на функционалниот домен Инфраструктура фокусот е
ставен на поддршката и надградбата на оперативните капацитети на Владата додека „...другите
министерства или владини агенции остануваат одговорни за сопствената инфраструктура во
соработка со ДАСМ“. Нејасно е дали МАРНЕТ во таква ситуација би продолжил да ја има
надлежноста во одржувањето на академската и истражувачката информатичка мрежна
инфраструктура. Овде треба да се има предвид дека Нацрт-стратегијата предвидува одземање
на надлежноста на МАРНЕТ околу управувањето на врвниот интернет домен „.mk”, затоа што во
описот на функционалниот домен „Дизајн и испорака“ е наведено дека една од надлежностите
на ДАСМ би било и „...управување со централно регистрирање и администрирање на
националниот врвен домен на интернет-мрежата .mk“. Понатаму во описот на „Дизајн и
испорака“ стои дека ДАСМ ќе биде одговорна за:

„...планирање, спроведување, работење и следење на остварувањата на сите виртуелни и
затворени кориснички групи на мрежите на Владата на РСМ (на пример, владина дигитална
мрежа) и други јавни мрежи (на пример, академска истражувачка мрежа), со поддршка од
надлежните чинители...“

Се поставува прашањето дали МАРНЕТ е планиран да биде еден од тие чинители. Терминот
„академска истражувачка мрежа“ е спомнат исклучиво на ова место во Нацрт-стратегијата.

Импликации од Нацрт-стратегијата за ИКТ 2021-2025

И во Стратегијата за образованието 2018-2025[15], во поглавјето 5.3.2 Високото образование и
истражување, како и во 5.7 Општи/заеднички приоритети во образовниот систем, МАРНЕТ не е
вклучен во приоритетите, ниту спомнат на кој било начин.

[15] Стратегија за образованието за период 2018-2025 и Акциски план

https://mon.gov.mk/download/?f=strategija-za-obrazovanieto-2018-2025.docx


Правниот статус е важен фактор за развој на МАРНЕТ поради овозможување поширок спектар на
активности/делокруг на работа на МАРНЕТ, кои ќе опфатат и ќе го олеснат учеството во
меѓународни проекти. Оваа мерка ќе влијае на обезбедување дополни-телни приходи на
МАРНЕТ, што би можеле да бидат искористени за поттикнување научноистражувачки и
апликативни проекти на национално ниво, подобрување на сервисите и ресурсите, финансиска
стимулација на вработените. Надзорот над МАРНЕТ би требало да го имаат универзитетите и
научноистражувачките институти, со што ќе се овозможи креирање подобра визија за развојот,
подобро вмрежување на меѓународно ниво, квалитетен процес на селектирање на вработените
(особено на тие со инженерски профил/позиција), планирање на професионалниот и кариерен
развој на инженерските профили со фокус на академските аспекти и подобра експертиза за
развојот на инфраструктурата и сервисите на техничко ниво. МАРНЕТ со визија, квалитетни
човечки ресурси, интензивна меѓународна соработка (пред сѐ, на европско ниво) и квалитетна
инфраструктура ќе гарантира развој на дигиталните технологии, истражувањата, иновациите и
технолошки развој .

Во клучните документи од националната јавна политика не е идентификувана потребата на
научноистражувачките и образовните институции и владини тела што работат во тој домен за
добивање „on demand“ компоненти/сервиси/поддршка, на пример клауд базирана серверска
архитектура, виртуелни сервери, брза интернет-врска до одредени локации, итн. МАРНЕТ би
можел да го гарантира обезбедувањето на потребните ИТ-ресурси и сервиси на таргетираните
институции и тоа успешно на сличен начин како што прават најголем дел од NREN институциите
ширум Европа. Со тоа, МАРНЕТ ќе овозможи на оперативно ниво корисниците на тие ресурси и
сервиси непречено да ја реализираат својата дејност. Дополнително, долгорочните стратегии за
развој на академската истражувачка мрежа и учеството во меѓународни проекти ќе отворат
широк спектар на можности за научноистражувачките институции, иноватори, стартапи и други
правни лица или индивидуи што имаат потенцијал да придонесат за технолошкиот развој на
земјата. Постојат неколку клучни предуслови за остварување на таквата улога на МАРНЕТ:

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

12

Дефинирање посебен правен статус на МАРНЕТ како правен субјект;

Вклучување на МАРНЕТ во сите релевантни стратешки документи;

Развој и усвојување на Стратегија за развој на МАРНЕТ;

Обезбедување соодветно финансирање.

Вклучувањето на МАРНЕТ во сите релевантни стратешки документи и развојот и усвојувањето на
Стратегијата за развој на МАРНЕТ се клучни фактори и тие треба да ја рефлектираат новата
визија за МАРНЕТ.

Д и г и т а л н а  п о в р з л и в о с т

Во документот „A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western
Balkans“ јасно е дефинирана определба за поддршка на имплементацијата на широкопојасен
интернет и е навестено објавувањето на Дигиталната агенда за Западен Балкан. Во
Индикативниот стратешки документ на ИПА2, делот за конкурентност и иновации, е посочено
дека „напори треба да се вложат за зајакнување на институциите одговорни за квалитетна
инфраструктура“. Во време на дигитална трансформација на сите општествени сегменти,
дигиталната инфраструктура е клучна. Изградбата на инфраструктура на широкопојасен
интернет е еден од петте приоритети на Дигиталната агенда за Западен Балкан. Согласно овој
документ, широкопојасниот интернет е основа на дигиталната трансформација во сите сегменти



(е-Владеење, е-Здравство, дигитализација на индустријата, истражување и иновации, мали и и
средни претпријатија и стартапи, образование, дигитални вештини) и го идентификува големиот
дигитален јаз помеѓу Западен Балкан и ЕУ, како и непостоењето квалитетна поврзаност на
оддалечените места. Дигиталната поврзливост е од суштинско значење и за изградбата на
овозможувачка иновативна средина; затоа, политиките за градењето на капацитетите на
релевантните институции треба да опфатат и фокус на ефективно учество во „Хоризонт Европа“
и GÉANT[16].

Конечно, финансирањето на институцијата одговорна за академската истражувачка мрежа, од
која ќе имаат бенефит повеќе општествени дејности, треба да биде приоретизирано и да биде
сразмерно на целите поставени во стратешките документи и акциските планови.
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[16] GÉANT Association Strategy 2021–26, Section 6.: Strategic Goals
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