
 
Прелиминарна анализа на веб-сајтовите на 

индивидуални кандидати 
за изборите 2009 (верзија 0.5) 

 
Првата фаза на анализата на Метаморфозис покажува дека 93% од кандидатите за 
градоначалници не го користат интернет за промоција, а повеќето од оние кои го користат 
употребуваат мал дел од неговите можности за комуникација со граѓаните.  Скоро сите 
претседателски кандидати имаат објавено веб-сајтови, при што единствената жена-кандидат 
за претседател нема сопствен веб-сајт, туку се презентира преку веб-сајтот на политичката 
партија што ја предлага. 
 
Поради важноста од примената на информациско-комуникациските технологии (ИКТ) во 
работата на централната и локалната власт и од аспект на олеснување на животот и работата 
на граѓаните, како и поради огромна улога на развојот на информатичкото општество во 
процесот на евроинтеграција, Фондацијата Метаморфозис спроведе истражување и анализа 
на веб-сајтовите на кандидатите за претседател на државата и градоначалници на локалните 
избори чиј прв круг е закажан за 22 март 2009 година.   
 
Истражувањето се одвива во две фази, прва - прелиминарна и втора – финална, која ќе биде 
објавена по изборите. Резултатите од втората фаза ќе опфатат дополненија на анализата на 
веб-сајтовите, резултати на анкета на кандидатите спроведена по е-пошта, анализа на 
користењето на социјални медиуми (Фејсбук) и споредба на активноста на интернет со 
резултатите на гласањето. 
 
Предвид беа земани исклучиво веб-сајтовите на индивидуалните кандидати за кои може да со 
сигурност да се утврди дека се раководени од нив самите, нивните изборни штабови или 
партии. При тоа, употребувани се следните критериуми: 

• Веб-сајтот е истакнат преку линк на официјалниот веб-сајт на партијата или преку 
печатените изборни материјали, или во огласите во печатените или електронски 
медиуми. 

• За веб-сајтовите кои не го исполнуваат погорниот критериум, беше проверувано дали 
доменот во МАРНет1

 
Во однос на кандидатите за градоначалници, бројот на објавени веб-сајтови е на многу ниско 
ниво (7%), при сепак се забележува минимален напредок во однос на претходните локални 
избори од 2005 година, кога само 4% од кандидатите имаа свои веб-сајтови, како и во однос 
на изборите од 2000 година кога воопшто не се користеа веб-сајтови за промоција и 
комуникација со избирачите.  
 

 го има регистрирано соодветно правно лице, односно дали може 
со сигурност да се утврди идентитетот на сопственикот на веб-сајтот. Поради овој 
критериум и заради намалување на можностите за злоупотреба поради неможноста 
преку интернет да се утврди точниот идентитет на нивните иницијатори, не беа 
земени предвид определен број блогови кои се претставуваат како блогови на 
кандидати. 

Година 2005 2009 

 Вкупен 
број 

Со кандидатски 
веб-сајтови 

Процент 
2005 

Вкупен 
број 

Со кандидатски 
веб-сајтови 

Процент 
2009 

Кандидати 379 10 4% 365 24 7% 
Изборни 
единици 85 8 9% 85 17 20% 

Табела 1: Споредба на бројот на кандидати и бројот на веб-сајтови на кандидати. 
 
Граѓаните имаат можност да гласаат за барем еден кандидат со веб-сајт само во 17 од 85 
изборни места (84 општини и градот Скопје), односно 20%, што претставува зголемување од 
9% на претходните локални избори. Во изборните места Охрид, Сарај и Струмица најголем 
дел од кандидатите (по 50%) ја искористиле можноста за претставување преку интернет. 

                                                            
1 http://dns.marnet.net.mk 

http://dns.marnet.net.mk/�


 

 
 

Општина Бр.на 
кандидати 

Бр. 
сајтови 

Кандидати со 
веб-сајтови 

Сарај 4 2 50% 

Струмица 2 1 50% 

Карпош 5 2 40% 

Охрид 6 3 50% 

Кочани 3 1 33% 

Ресен 3 1 33% 

Тетово 6 2 33% 

Штип 3 1 33% 

Град Скопје 11 3 27% 

Чаир 8 2 25% 

Ѓорче Петров 5 1 20% 

Струга 5 1 20% 

Гостивар 6 1 17% 

Дебар 6 1 17% 

Кавадарци 6 1 17% 

Центар 6 1 17% 

Аеродром 7 1 14% 
Табела 2: Процент на кандидатите со сопствени веб-сајтови по општини. Во општините кои не 

се во табелата не беше утврдено присуство на официјални кандидатски веб-сајтови според 
критериумите на истражувањето. 

 
Мнозинство од кандидатите што имаат веб-сајтови не покажуваат интерес за комуникација на 
повеќе од еден јазик, ниту грижа за квалитетот на напишаното преку ангажирање на 
професионален лектор. Мал дел од нив работат на надминување на недостатоците на 
стандардната поддршка за пишување на неанглиски јазици.  
 
Во поголем број случаи кандидатите користат само мал дел од можностите за повеќенасочна 
комуникација со граѓаните кои им ги овозможуваат ИКТ. На своите веб-сајтови најголем дел 
од кандидатите не користат јавен бројач, оневозможувајќи транспарентно да се оцени 
влијанието на нивните сајтови кај публиката.  
 
Како и во 2005 година, при мерење на употребливоста беа користени методите на светски 
признатиот стручњак од оваа област, Јакоб Нилсен (www.useit.com). За секој од сајтовите е 
даден процентот на исполнување на негативните и позитивните ставки од листите на десет 
најголеми грешки и десет најважни препораки.  
 
Редоследот на кандидатите во табелите е според времето на дознавање за нивните сајтови. 
Со анализата се опфатени само активните сајтови за чие постоење тимот на Метаморфозис 
имаше информации до моментот на заклучување на извештајов (20 март 2009 г. 12:00).  



 

Кандидати за претседател:  
 
 
КАНДИДАТ Имер Селмани2 Мируше Хоџа  Нано Ружин  Ѓорге Иванов  Љубе Бошкоски Агрон Буџаку 

Љубомир Данаилов 
– Фрчкоски 

Сајт на: сопствен партија сопствен сопствен сопствен сопствен сопствен 

ЈАЗИЦИ 

Македонски има нема има има има нема има 

Албански има има нема има нема има нема 

Англиски нема има нема нема нема нема нема 

За македонската верзија 

Лекториран3 не - не не не не не 

Надредни знаци4 нема - нема нема нема5 - нема6 

Мк. наводници7 има нема нема - - - нема8 

За албанската верзија 

Лекториран не не - - - не - 

Користење на „ë“ и 
„ç“ има има - - - има - 

                                                            
2 Во официјалните документи на Државната изборна комисија г. Имер Селмани (алб. Imer Selmani) е претставен како Сељмани. 
3 Според Законот за употребата на македонскиот јазик, секој јавно објавен текст мора да биде лекториран од соодветно образовано и овластено лице (лектор), а лекторот да биде 
потпишан во изданието.  
4 Употреба на букви од македонската азбука кои не ги поддржува кириличната кодна табела на Мајкрософт: „и“ со цртичка, „е“ со цртичка, „о“ со капа. На пример, „о“ со капа се 
употребува за зборот „ôд“ (чекор). 
5 Има надредени знаци но не се впишани со вистинскиот ASCII код и поради тоа не се прикажуваат правилно с# 
6 Користи комбинација на знаци (се’) наместо соодветни поединечни надредени знаци. 
7 Според правописот на македонскиот литературен јазик, наводници се отвораат со две долни „деветки“ и се затвораат со две горни „шестки“. Овие знаци се достапни во кириличната 
кодна табела на Мајкрософт со притискање на шифт+2 и шифт+3. 
8 Наместа се користат некаде не 

http://www.imerselmani.mk/�
http://pdsh.info/�
http://www.nanoruzin.mk/�
http://ivanov.com.mk/�
http://www.ljube-boskoski.com.mk/�
http://www.agronbuxhaku.com/�
http://www.frckozapretsedatel.mk/�
http://www.frckozapretsedatel.mk/�
http://www.agora.org.mk/napis.asp?lang=mac&rubrika=2&id=243�


 

 

СОДРЖИНИ 

Текстуални 

За кандидатот има има има има има има има 

Најави/календар има нема има нема има нема нема 

Известувања  има има има има има има има 

Линкови нанадвор нема нема има нема нема нема има 

Мултимедија 

Фотографии има има има има има има има 

Фотогалерии има има има има има има има 

Аудио клипови нема нема нема нема нема нема нема 

Видео клипови има нема има има има има нема 

Можности за контакт/интеракција/транспарентност 

Јавна и-мејл адреса има има има нема нема има има 

Формулар нема има има има нема нема има 

Телефон има има има нема има има има 

Поштенска адреса има има има нема има има има 

Мејлинг листа нема нема нема нема нема нема нема 

Анкета/и нема нема нема има нема нема нема 

Дискусии, 
форум нема нема нема нема нема нема нема 

Јавни одговори  нема нема нема нема нема нема нема 



 

 

Бројач на посетители 

Интерен9 нема има има има има нема има 

Независен10 нема нема нема нема нема нема нема 

Употребливост на сајтот (мерено според методите на Јакоб Нилсен) 

Направени грешки  15% 25% 25% 30% 25% 10% 15% 

Спроведени 
препораки  

65% 85% 75% 70% 75% 90% 65% 

Технички карактеристики (добиени од www.netcraft.com, dns.marnet.net.mk и самите веб-сајтови) 

Софтверско 
решение АСП ПХП ХТМЛ ПХП ПХП ХТМЛ ХТМЛ 

Платформа Виндоуз Линукс Линукс Виндоуз Линукс Линукс Линукс 

Сервер ИИС Апачи Апачи ИИС Апачи Апачи Апачи 

Регистриран во Македонија Франција Македонија Македонија Македонија САД Македонија 

Хостиран во Германија Франција Македонија САД Македонија САД Македонија 

Хост HostFactory Овх МКХост  ReliableSite.Net Он Нет  Hostgator.com Он Нет  

ПРОФИЛ НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ11 

Facebook 

Профил нема нема нема нема12 има нема има 

Група има13 нема има нема нема има нема 

Страница нема нема нема нема нема нема има 

                                                            
9 Апликација која известува за посетеноста на веб-сајтот и е под контрола на сопственикот/администраторот. 
10 Апликација која известува за посетеноста на веб-сајтот, но се наоѓа под контрола на друга компанија. Се активира со внесување на мало парче код во телото на сајтот и поради 
независноста на пресметувачот многу придонесува кон изградбата на кредибилитет и транспарентност. Еден од најпознатите такви сервиси е Сајтмитер (www.sitemeter.com). 
11 Се разгледуваат само оние профили коишто се наведени на официјалните сајтови на кандидатите или пак од официјалниот профил на кандидатот ако има линк до некој друг социјален 
медиум 
12 На сајтот е наведено дека има профил, но нема линк до него 
13 Група за поддршка на партијата 

http://www.useit.com/alertbox/9605.html�
http://www.useit.com/alertbox/20020512.html�
http://www.useit.com/alertbox/20020512.html�
http://www.netcraft.com/�
http://dns.marnet.net.mk/�
http://www.hostfactory.ch/�
http://ovh.net/�
http://www.mkhost.org/�
http://www.reliablesite.net/v3/index.asp�
http://biz.on.net.mk/en/node/99�
http://www.hostgator.com/�
http://biz.on.net.mk/en/node/99�
http://www.facebook.com/people/Ljube-Boskovski/561010433�
http://www.facebook.com/profile.php?id=1302375875�
http://www.facebook.com/group.php?sid=7cd74c8f9f08ca691be7c711aecef439&gid=51202352072�
http://www.facebook.com/group.php?gid=131135160472�
http://www.facebook.com/group.php?gid=46639059682&ref=ts�
http://www.facebook.com/pages/ubomir-Danailov-Frchkoski/55692546441�
http://www.sitemeter.com/�


 

Останати 

MySpace нема нема нема има нема нема нема 

Hi5 нема нема нема нема нема нема има 

YouTube нема нема има има нема14 има има 

Flickr нема нема нема нема нема нема нема 

PhotoBucket нема нема нема има нема нема има 

Twitter нема нема нема има нема нема нема 

Wikipedia нема нема нема нема нема нема има 

Блог 

Blogspot нема нема нема нема нема нема нема 

Blog.com.mk нема нема нема нема нема нема има 

Самостоен блог нема нема нема нема нема нема нема 

Кандидат Имер Селмани  Мируше Хоџа  Нано Ружин  Ѓорге Иванов  Љубе Бошкоски Агрон Буџаку 

Љубомир Данаилов 
– Фрчкоски 

 

                                                            
14 Има лого на YouTube на профилот, но не води никаде и на сајтот нема никаде вметнато видео од овој сервис 

http://www.myspace.com/gjorgeivanov�
http://hi5.com/friend/p403790705--%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8--html�
http://www.youtube.com/user/nanozapretsedatel�
http://www.youtube.com/user/GjorgeIvanov�
http://www.youtube.com/user/agronbuxhaku�
http://www.youtube.com/user/FrckoZaPretsedatel�
http://s699.photobucket.com/albums/vv358/GjorgeIvanov/�
http://s699.photobucket.com/albums/vv356/FrckoZaPretsedatel/�
http://twitter.com/GjorgeIvanov�
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8�
http://frckozapretsedatel.blog.com.mk/�
http://www.imerselmani.mk/�
http://pdsh.info/�
http://www.nanoruzin.mk/�
http://ivanov.com.mk/�
http://www.ljube-boskoski.com.mk/�
http://www.agronbuxhaku.com/�
http://www.frckozapretsedatel.mk/�
http://www.frckozapretsedatel.mk/�


 

Кандидати за градоначалник: 
 

КАНДИДАТ Зоран Алексов  

Коце 
Трајановски  

Фатмир Етеми  

Сабахудин 
Махмути  

Душко 
Сапунџиев  

Мирјана 
Најчевска  

Зоран Заев  

Стевче 
Јакимовски  

Хазби Љика  Изет Меџити  

Изборна 
единица Штип Скопје Чаир Сарај Кавадарци Скопје Струмица Карпош Тетово Чаир 

ЈАЗИЦИ 

Македонски има има нема нема има има има има нема нема 

Албански нема нема има има нема нема нема нема има има 

Англиски нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

За македонската верзија 

Лекториран15 не не - - не не не не - - 

Надредни 
знаци16 нема нема - - нема нема нема има нема нема 

Мк. 
наводници17 има нема - - нема има нема има нема делумно 

За албанската верзија 

Лекториран - - не не - - - - не не 

Користење на 
„ë“ и „ç“ - - има има - - - - има има 

                                                            
15 Според Законот за употребата на македонскиот јазик, секој јавно објавен текст мора да биде лекториран од соодветно образовано и овластено лице (лектор), а лекторот да биде 
потпишан во изданието.  
16 Употреба на букви од македонската азбука кои не ги поддржува кириличната кодна табела на Мајкрософт: „и“ со цртичка, „е“ со цртичка, „о“ со капа. На пример, „о“ со капа се 
употребува за зборот „ôд“ (чекор). 
17 Според правописот на македонскиот литературен јазик, наводници се отвораат со две долни „деветки“ и се затвораат со две горни „шестки“. Овие знаци се достапни во кириличната 
кодна табела на Мајкрософт со притискање на шифт+2 и шифт+3.  

http://www.zoranaleksov.com.mk/�
http://kocetrajanovski.com.mk/�
http://kocetrajanovski.com.mk/�
http://www.fatmiretemi.com/�
http://al-beni.comuf.com/�
http://al-beni.comuf.com/�
http://www.dushkogradonachalnik.mk/�
http://www.dushkogradonachalnik.mk/�
http://www.moeskopjenajcevska.org.mk/�
http://www.moeskopjenajcevska.org.mk/�
http://www.zoranzaev.mk/�
http://www.stevcevassosed.mk/�
http://www.stevcevassosed.mk/�
http://www.hazbilika.org/�
http://www.izeti.org/�
http://www.agora.org.mk/napis.asp?lang=mac&rubrika=2&id=243�


 

 

СОДРЖИНИ 

Текстуални 

За кандидатот има нема има нема има има нема има има има 

Листа на 
советници има нема нема нема нема има има нема има нема 

Најави/календ
ар нема нема нема нема има има нема има нема нема 

Известувања  
 има има нема нема има има има нема има има 

Линкови 
нанадвор има има има нема има има нема нема нема нема 

Мултимедија 

Фотографии има има има има има има има има има има 

Фотогалерии има има нема нема нема има има нема има има 

Аудио 
клипови нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Видео 
клипови има има нема нема нема има има има има има 

Можности за контакт/интеракција/транспарентност 

Јавна и-мејл 
адреса нема нема нема нема нема нема има нема има нема 

Формулар има нема има нема нема нема има нема има нема 

Телефон нема има нема нема нема нема има нема има нема 

Поштенска 
адреса нема нема нема нема нема нема има нема има нема 

Мејлинг листа нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Анкета/и има има нема нема нема нема нема нема нема нема 

Дискусии, 
форум има нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Јавни 
одговори  нема нема нема нема нема нема нема има нема нема 



 

Бројач на посетители 

Интерен има има нема нема нема нема нема нема нема нема 

Независен нема нема нема нема делумно нема нема нема нема нема 

Употребливост на сајтот (мерено според методите на Јакоб Нилсен) 

Направени 
грешки  15% 15% 15% 15% 30% 25% 0% 15% 15% 10% 

Спроведени 
препораки  

75% 65% 55% 30% 70% 75% 60% 55% 65% 60% 

Технички карактеристики (добиени од www.netcraft.com, dns.marnet.net.mk и самите веб-сајтови) 

Софтверско 
решение ПХП ПХП ХТМЛ АСП ХТМЛ АСП ХТМЛ ПХП АСП ПХП 

Платформа Виндоуз Виндоуз Линукс Виндоуз Линукс Виндоуз Линукс Линукс Виндоуз Линукс 

Сервер ИИС ИИС Апачи ИИС Апачи ИИС Апачи Апачи ИИС Апачи 

Регистриран 
во Македонија Македонија САД САД Македонија Македонија Македонија Македонија САД САД 

Хостиран во Македонија САД САД Македонија Македонија Германија Македонија Македонија САД САД 

Хост ReliableSite ReliableSite 000webhost Бринкстер  

Kabel Plus 
Kavadarci IP 
subnet 

HostFactory МкХост  

Ecommerce 
Corporation 

GoDaddy.com ThePlanet.com 

ПРОФИЛ НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ18 

Facebook 

Профил има19 има20 нема нема нема нема нема нема нема нема 

Група нема нема нема нема нема има има има нема има 

Страница нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

                                                            
18 Се разгледуваат само оние профили коишто се наведени на официјалните сајтови на кандидатите или пак од официјалниот профил на кандидатот ако има линк до некој друг социјален 
медиум 
19 Профилот е затворен. Причини: во прилагодувањата на профилот забрането е јавно гледање или кандидатот не е во мрежата Македонија 
20 Профилот е затворен. Причини: во прилагодувањата на профилот забрането е јавно гледање или кандидатот не е во мрежата Македонија 

http://www.useit.com/alertbox/9605.html�
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http://dns.marnet.net.mk/�
http://www.reliablesite.net/v3/index.asp�
http://www.reliablesite.net/v3/index.asp�
http://comuf.com/�
http://www.brinkster.com/�
http://inel.mk/index2.html�
http://inel.mk/index2.html�
http://inel.mk/index2.html�
http://www.hostfactory.ch/�
http://www.mkhost.org/�
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http://www.ecommerce.com/�
http://www.godaddy.com/�
http://www.theplanet.com/�
http://www.facebook.com/s.php?k=100000080&id=1240120922&sid=b36d68dbe3709c3df3570d88b72e0458�
http://www.facebook.com/people/Koce-Trajanovski/1370444761�
http://www.facebook.com/group.php?gid=71647366759�
http://www.facebook.com/group.php?gid=48166572964�
http://www.facebook.com/group.php?gid=54394423428�
http://www.facebook.com/group.php?gid=47340796707&ref=ts�


 

 

Останати 

MySpace има има нема нема нема нема нема нема нема нема 

Hi5 нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

YouTube има21 има нема нема нема има нема има нема има 

Flickr нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

PhotoBucket има има нема нема нема има нема нема нема нема 

Twitter има22 има23 нема нема нема нема нема нема нема нема 

Wikipedia нема има нема нема нема нема нема нема нема нема 

Блог 

Blogspot нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Blog.com.mk нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Самостоен 
блог нема нема нема нема има24 има нема нема нема нема 

Кандидат Зоран Алексов  

Коце 
Трајановски  

Фатмир Етеми  

Сабахудин 
Махмути  

Душко 
Сапунџиев  

Мирјана 
Најчевска  

Зоран Заев  

Стевче 
Јакимовски  

Хазби Љика  Изет Меџити  

 

                                                            
21 Има профил, но нема ништо објавено 
22 Има профил, но нема ништо објавено на него 
23 Има профил, но нема ништо објавено на него 
24 Блогот е поставен, но нема постови 

http://www.myspace.com/zoranaleksov�
http://www.myspace.com/kocetrajanovski�
http://www.youtube.com/user/ZoranAleksov�
http://www.youtube.com/user/KoceTrajanovski�
http://www.youtube.com/user/najce56�
http://www.youtube.com/StevceVasSosed�
http://www.youtube.com/user/izetmexhiti�
http://s714.photobucket.com/albums/ww147/ZoranAleksov/�
http://s589.photobucket.com/albums/ss333/KoceTrajanovski/�
http://s232.photobucket.com/albums/ee51/mirjana56/�
http://twitter.com/Aleksov�
http://twitter.com/KoceTrajanovski�
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8�
http://www.dushkogradonachalnik.mk/blog/�
http://kvadraturanakrugot.crnaovca.mk/�
http://www.zoranaleksov.com.mk/�
http://kocetrajanovski.com.mk/�
http://kocetrajanovski.com.mk/�
http://www.fatmiretemi.com/�
http://al-beni.comuf.com/�
http://al-beni.comuf.com/�
http://www.dushkogradonachalnik.mk/�
http://www.dushkogradonachalnik.mk/�
http://www.moeskopjenajcevska.org.mk/�
http://www.moeskopjenajcevska.org.mk/�
http://www.zoranzaev.mk/�
http://www.stevcevassosed.mk/�
http://www.stevcevassosed.mk/�
http://www.hazbilika.org/�
http://www.izeti.org/�


 

 

КАНДИДАТ Блерим 
Беџети  

Незнат Бејта  Аргетим Фида  

Бранко 
Кочовски 

Димитар 
Илиевски  

Лазар 
Еленовски  

Мила 
Исреновиќ  

Васил 
Толевски  

Ацо Поповски  

Кирил 
Трендафилов  

Изборна 
единица Сарај Гостивар Дебар Аеродром Центар Скопје Карпош Ѓорче Петров Охрид Охрид 

ЈАЗИЦИ 

Македонски нема нема нема има има има има има има има 

Албански има има има нема нема има нема нема нема нема 

Англиски нема нема нема нема25 нема има нема нема нема нема 

За македонската верзија 

Лекториран26 - - - не не не не не не не 

Надредни 
знаци27 - - - нема нема нема нема нема нема нема 

Мк. 
наводници28 - - - има има нема нема нема нема има 

За албанската верзија 

Лекториран не не не - - - - - - - 

Користење на 
„ë“ и „ç“ има има има - - - - - - - 

                                                            
25 Ниеден од написите не е преведен на англиски јазик 
26 Според Законот за употребата на македонскиот јазик, секој јавно објавен текст мора да биде лекториран од соодветно образовано и овластено лице (лектор), а лекторот да биде 
потпишан во изданието.  
27 Употреба на букви од македонската азбука кои не ги поддржува кириличната кодна табела на Мајкрософт: „и“ со цртичка, „е“ со цртичка, „о“ со капа. На пример, „о“ со капа се 
употребува за зборот „ôд“ (чекор). 
28 Според правописот на македонскиот литературен јазик, наводници се отвораат со две долни „деветки“ и се затвораат со две горни „шестки“. Овие знаци се достапни во кириличната 
кодна табела на Мајкрософт со притискање на шифт+2 и шифт+3.  

http://www.blerimbexheti.org/�
http://www.blerimbexheti.org/�
http://www.nevzatbejta.org/�
http://www.argetimfida.org/�
http://www.brankokocovski.mk/�
http://www.brankokocovski.mk/�
http://www.dimitarilievski.mk/�
http://www.dimitarilievski.mk/�
http://www.lazarelenovski.mk/�
http://www.lazarelenovski.mk/�
http://www.mila.mk/�
http://www.mila.mk/�
http://www.tolevskizagradonacalnik.mk/�
http://www.tolevskizagradonacalnik.mk/�
http://www.acopoposki.com.mk/�
http://www.nance.com.mk/�
http://www.nance.com.mk/�
http://www.agora.org.mk/napis.asp?lang=mac&rubrika=2&id=243�


 

 

СОДРЖИНИ 

Текстуални 

За кандидатот има има нема има има има има има има има 

Листа на 
советници нема нема нема има има има има нема има има 

Најави/календ
ар нема нема нема нема нема има има нема нема има 

Известувања  
 има има нема има нема има има нема има има 

Линкови 
нанадвор нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Мултимедија 

Фотографии има има има има има има има има има има 

Фотогалерии има има има има нема има нема нема има има 

Аудио 
клипови нема нема нема има нема има нема нема нема нема 

Видео 
клипови има има има има нема има има нема има има 

Можности за контакт/интеракција/транспарентност 

Јавна и-мејл 
адреса има има има нема нема нема има нема има нема 

Формулар има има има има има има нема нема има има 

Телефон има има има има нема има нема нема има нема 

Поштенска 
адреса има има има има има има нема нема има нема 

Мејлинг листа нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Анкета/и нема нема нема нема нема нема има нема нема нема 

Дискусии, 
форум нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Јавни 
одговори  нема нема нема нема нема нема нема нема нема има 



 

Бројач на посетители 

Интерен нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Независен нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Употребливост на сајтот (мерено според методите на Јакоб Нилсен) 

Направени 
грешки  15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 10% 15% 

Спроведени 
препораки  

50% 50% 50% 60% 50% 60% 60% 50% 60% 60% 

Технички карактеристики (добиени од www.netcraft.com, dns.marnet.net.mk и самите веб-сајтови) 

Софтверско 
решение АСП АСП АСП ПХП ПХП ПХП ПХП ХТМЛ ПХП АСП 

Платформа Виндоуз Виндоуз Виндоуз Линукс Линукс Линукс Линукс Линукс Линукс Виндоуз 

Сервер ИИС ИИС ИИС Апачи Апачи Апачи Апачи Апачи Апачи ИИС 

Регистриран 
во САД САД САД Македонија Македонија Македонија Македонија Македонија Македонија Македонија 

Хостиран во САД САД САД САД САД САД САД САД САД Македонија 

Хост GoDaddy.com GoDaddy.com GoDaddy.com HostGator HostGator HostGator BlueHost BlueHost HostGator Мт Нет  

ПРОФИЛ НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ29 

Facebook 

Профил нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Група нема нема нема нема нема има нема нема нема има 

Страница нема нема нема нема нема нема има нема нема нема 

                                                            
29 Се разгледуваат само оние профили коишто се наведени на официјалните сајтови на кандидатите или пак од официјалниот профил на кандидатот ако има линк до некој друг социјален 
медиум 
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http://www.useit.com/alertbox/9605.html�
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http://www.godaddy.com/�
http://www.godaddy.com/�
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http://www.facebook.com/group.php?sid=2aeb8bb008564adfdac846b9c21460a3&gid=67562309967�
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http://www.facebook.com/pages/Mila-Iskrenovic/71218320929�


 

 

Останати 

MySpace нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Hi5 нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

YouTube нема нема нема нема нема има има нема има има 

Flickr нема нема нема нема нема има има нема нема нема 

PhotoBucket нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Twitter нема нема нема нема нема има30 нема нема нема нема 

Wikipedia нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Блог 

Blogspot нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Blog.com.mk нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 
Самостоен 
блог нема нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Кандидат Блерим 
Беџети  

Незнат Бејта  Аргетим Фида  

Бранко 
Кочовски 

Димитар 
Илиевски  

Лазар 
Еленовски 

Мила 
Исреновиќ  

Васил 
Толевски  

Ацо Поповски  

Кирил 
Трендафилов  

 

                                                            
30 Има профил, но нема објавено ништо досега 
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https://twitter.com/elenovski�
http://www.blerimbexheti.org/�
http://www.blerimbexheti.org/�
http://www.nevzatbejta.org/�
http://www.argetimfida.org/�
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КАНДИДАТ Сади Беџети  Менди Ќура  

Димитар 
Бузлевски31 

Ратко 
Димитровски32 

Изборна 
единица Тетово Струга Преспа Кочани 

ЈАЗИЦИ 

Македонски нема нема33 има има 

Албански има има нема нема 

Англиски нема нема нема нема 

За македонската верзија 

Лекториран34 - - не не 

Надредни 
знаци35 - - нема нема 

Мк. 
наводници36 - - има има 

За албанската верзија 

Лекториран не не - - 

Користење на 
„ë“ и „ç“ има има - - 

                                                            
31 Кандидатот го користи сајтот на СДСМ-Ресен за промоција 
32 Блогот на Ратко Димитровски е линкуван како негово официјално претставување на интернет од официјалниот веб-сајт на ОК на ВМРО-ДПМНЕ на Кочани, кој е регуларно регистриран 
во МАРНет од страна на ова правно лице. 
33 Има линк за македонски јазик, но ништо не е преведено 
34 Според Законот за употребата на македонскиот јазик, секој јавно објавен текст мора да биде лекториран од соодветно образовано и овластено лице (лектор), а лекторот да биде 
потпишан во изданието.  
35 Употреба на букви од македонската азбука кои не ги поддржува кириличната кодна табела на Мајкрософт: „и“ со цртичка, „е“ со цртичка, „о“ со капа. На пример, „о“ со капа се 
употребува за зборот „ôд“ (чекор). 
36 Според правописот на македонскиот литературен јазик, наводници се отвораат со две долни „деветки“ и се затвораат со две горни „шестки“. Овие знаци се достапни во кириличната 
кодна табела на Мајкрософт со притискање на шифт+2 и шифт+3.  

http://www.sadibexheti.com/�
http://www.mendiqyra.com/�
http://www.sdsmresen.mk/�
http://www.sdsmresen.mk/�
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СОДРЖИНИ 

Текстуални 

За кандидатот има нема нема има 

Листа на 
советници нема има има нема 

Најави/календ
ар има нема нема има 

Известувања  
 има има нема има 

Линкови 
нанадвор нема нема нема има 

Мултимедија 

Фотографии има има има има 

Фотогалерии има има има има 

Аудио 
клипови нема нема нема нема 

Видео 
клипови има има има има 

Можности за контакт/интеракција/транспарентност 

Јавна и-мејл 
адреса нема нема нема има 

Формулар има има нема има 

Телефон има нема нема нема 

Поштенска 
адреса има нема нема нема 

Мејлинг листа нема нема нема нема 

Анкета/и нема нема нема нема 

Дискусии, 
форум нема нема нема нема 

Јавни 
одговори  нема нема нема нема 



 

Бројач на посетители 

Интерен нема има нема нема 

Независен нема има има има 

Употребливост на сајтот (мерено според методите на Јакоб 
Нилсен) 
Направени 
грешки  10% 15% 10% 20% 

Спроведени 
препораки  

70% 55% 50% 50% 

Технички карактеристики (добиени од www.netcraft.com, 
dns.marnet.net.mk и самите веб-сајтови) 
Софтверско 
решение ПХП ПХП ПХП ПХП 

Платформа Линукс Линукс Линукс Линукс 

Сервер Апачи Апачи Апачи Апачи 

Регистриран 
во САД САД Македонија Македонија 

Хостиран во Македонија САД Македонија Македонија 

Хост GoDaddy.com МкХост  МкХост  ОнНет  

ПРОФИЛ НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ37 

Facebook 

Профил нема нема нема нема 

Група има нема има има 

Страница нема нема нема нема 

                                                            
37 Се разгледуваат само оние профили коишто се наведени на официјалните сајтови на кандидатите или пак од официјалниот профил на кандидатот ако има линк до некој друг социјален 
медиум 
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http://www.facebook.com/group.php?gid=133949495435�
http://www.facebook.com/group.php?gid=48358729382�
http://www.facebook.com/group.php?gid=48932727086�


 

 

Останати 

MySpace нема нема нема нема 

Hi5 нема нема нема нема 

YouTube има има има нема 

Flickr нема нема нема нема 

PhotoBucket нема нема нема има 

Twitter нема нема нема нема 

Wikipedia нема нема нема нема 

Блог 

Blogspot нема нема има нема 

Blog.com.mk нема нема нема има38 

Самостоен 
блог нема нема нема нема 

Кандидат Сади Беџети  Менди Ќура  

Димитар 
Бузлевски  

Ратко 
Димитровски  

 

                                                            
38 Самиот сајт е блог 
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