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1. РЕЗИМЕ 

Пописот на населението, кој требаше да се спроведе од 1 до 21 април 2021, е одложен 

за почетокот на септември годинава. На 2 април Собранието ги усвои законските измени 

кои овозможија одложување на пописот, а на кои им претходеше политички договор на 

лидерите на двете најголеми партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Според политичките 

претставници, главна причина за одложувањето на пописот се влошените здравствени 

услови предизвикани од коронавирусот и потребата да се добие време за вакцинација 

и имунизација на населението. Зголемувањето на бројот на позитивни случаи од 

коронавирусот во државава, во периодот на подготовки за пописот, го наметна клучното 

прашање - дали и колку теренското попишување ќе биде безбедно од здравствен 

аспект, како за граѓаните, така и за попишувачите.  

Во текот на подготовките за Пописот 2021 се покажа дека тој ќе биде значително 

политизиран, но и со влијание врз него на етничката димензија. Една од клучните точки 

на политизацијата и етнизацијата на пописот е попишувањето на дијаспората. Пописот 

на иселениците започна на 1 март и постепено оваа тема во јавноста и во медиумите 

добиваше засилен етнички тон. Етнизацијата се манифестираше преку различните 

политички реакции и преку медиумското известување за овој процес. 

Граѓаните во мониторираниот период имаа можност да ги добијат сите релевантни 

информации за пописот, но тие информации често беа затрупувани со политички 

реакции и интерпретации. Во медиумскиот простор доминираа политичко-партиските 

пораки и стојалишта, додека информациите поврзани со подготовките и самото 

спроведување на пописот беа оставени во втор план. Пристрасноста кај дел од 

медиумите се манифестираше преку постојан раст на политичко-партиските реакции и 

ставови за пописот, што ја потврдуваше нивната мотивираност да влијаат врз граѓаните 

на линија на интересите на некоја од политичките (партиските) страни. Политичко-

партиските пораки најчесто беа пренесувани без или со минимална новинарска 

обработка или критички однос. 

Информациите и ставовите на Државниот завод за статистика (ДЗС), како носечка 

институција за спроведување на пописот, во медиумските содржини беа застапени со 

помалку од една четвртина од вкупниот број анализирани прилози. Некои медиуми кои 

ги пренесуваа и ги засилуваа пораките на опозицијата за одложување на пописот, ги 

игнорираа или ги маргинализираа информациите од ДЗС, додека пак, медиумите кои 

редовно ги пренесуваа информациите и стручните ставови на ДЗС, често тоа го правеа  

поради наклонетост кон власта. Јавниот сервис, преку својот канал МРТ1, поголем 

акцент ставаше на политичките реакции и настани, отколку на обезбедувањето 

медиумски простор за пописните подготовки и активности.  
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2. ВОВЕД  

Предмет на овој мониторинг, на НВО Инфоцентарот, е известувањето на електронските 

и онлајн медиумите од Р.С. Македонија за пописот на населението кој требаше да се 

спроведе во периодот од 5 до 21 април 2021 година, а кој иницијално стартуваше на 1 

март со попишување на затворениците и на дијаспората. Со политички договор на 

лидерите на двете најголеми партии во Собранието, СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, на 29 март 

2021 година, на само три дена пред закажаниот официјален почеток на пописот, беше 

најавено дека пописот ќе биде одложен за септември 2021 година. Собранието, по 

дводневна расправа, на 2 април ги усвои измените и дополнувањата на Законот за попис 

со 95 гласа „за“ и со 12 гласа „против“. Според измените, пописот ќе започне на 5 

септември и ќе трае до 30 септември, 2021 година.  

Политизацијата на пописот претходно беше изразена откако партиите застапени во 

Собранието не постигнаа консензус за изведувањето на оваа статистичка операција и 

Законот за попис кој беше изгласан на 21 јануари 2021 година, со 62 гласа од 

парламентарното мнозинство и без поддршка од опозицијата. Опозициската ВМРО-

ДПМНЕ, во текот на февруари и март оваа година спроведе теренска акција за собирање 

потписи за поништување на овој закон. Обвинувања и најави за бојкот упати 

политичката партија Левица, како и националниот блок „Не отворам врата“ предводен 

од Јанко Бачев. Клучните забелешки против одржувањето на пописот беа наводната 

подготовка на пописен фалсификат, здравствените ризици од спроведување на попис 

во време на пандемија и начинот на попишување на граѓаните кои се надвор од 

државава.  

Пописот на населението, домаќинствата и становите се дефинира како „статистичка 

операција со која во редовни временски интервали се врши официјално пребројување 

на населението на територијата на земјата, вклучувајќи ги дефинираните демографски, 

социјални и економски карактеристики на вкупното население1“. Пописот како 

статистички процес е клучен извор на податоци за населението, домаќинствата и 

живеалиштата на целата територија на државата, и е неопходен за развојно планирање 

на сите нивоа на општественото организирање и управување.    

 

3. ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА МОНИТОРИНГОТ 

Главната цел на мониторингот е следење на начинот на кој медиумите известуваат за 

пописот и како тоа влијае врз информираноста на граѓаните и нивното учествување во 

пописниот процес. Мониторингот преку редовно следење на известувањето на 

медиумите треба да утврди дали граѓаните се квалитетно и сеопфатно информирани за 

                                                           
1    Извор: https://ec.europa.eu/eurostat/  

https://ec.europa.eu/eurostat/
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пописот и какво влијание врз пописот имаат институциите и политичките субјекти во 

државата. 

Дополнителни цели на мониторингот се утврдување дали медиумите обезбедуваат  

професионално и непристрасно известување за пописниот процес, дали објавуваат 

дезинформации и содржини со манипулативни цели,и дали дополнителните 

медиумски содржини, како што се колумни, анализи и други авторски прилози, влијаат 

врз пописот и тонот на медиумското известување за оваа статистичка операција.  

Изборот на медиумите за овој мониторинг вклучи медиуми со широк спектар на 

уредувачки политики, т.е. медиуми со провладина, опозициско-критичка и неутрално-

балансирана уредувачка политика, како и досег до публиката преку двете најразгранети 

информативни мрежи, телевизиите и онлајн медиумите. Во подготовката на извештаите 

се вклучени објави и написи за пописот во текот на работните денови од неделата 

(понеделник-петок) кога е и најголема фреквенцијата на објавување информативни 

содржини. Во вонредни случаи, при настани од посебно значење, во мониторингот 

дополнително се вклучуваат и медиумски содржини објавени за време на деновите од 

викендот. 

Во мониторингот се вклучени следните девет медиуми:  

а) Електронски медиуми: Централните вести на јавниот радиодифузен сервис МРТ1 и на 

приватните електронски медиуми на национално ниво, Сител, Телма, Алфа и Алсат-М 

(централни вести на македонски јазик). 

б) Информативни интернет/ онлајн медиуми: Курир, Фронтлајн, Плусинфо и 360 

степени.  

Мониторингот, покрај квантитативно-квалитативната анализа го користи методот на 

анализа на содржина, која треба да даде дополнителни квантитативни и квалитативни 

показатели за известувањето за пописот на селектираните медиуми. Анализата 

вклучува и статистичка анализа на селектираниот истражувачки материјал за да се 

добијат вкрстени податоци и да се потврдат или дополнат добиените наоди од 

мониторингот.  
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4. КЛУЧНИ НАОДИ НА МОНИТОРИНГОТ 

Во текот на првиот мониторинг период, 15 март – 2 април, во работните денови од 

неделата, медиумите објавија вкупно 451 прилози поврзани со пописот.  

- Информативните портали, очекувано, објавија значително поголем број прилози во 

споредба со централните вести на телевизиите односно 75.4% од анализираните 

прилози беа објавени на онлајн медиумите, а 24.6% во централните вести на 

националните телевизии и на јавниот сервис. 

- Од електронските медиуми најмногу прилози емитуваше ТВ Алфа (6.9% од вкупниот 

број анализирани прилози), потоа Сител (5.8%), МРТ1 (4.6%), Алсат (4.2%) и Телма (3.1%).  

- Кај онлајн медиумите најмногу написи објавија Фронтлајн (23.3% од вкупниот број 

анализирани прилози), Курир (21.5%) и Плусинфо (21.3%), додека 360 степени 

учествуваше со 9.3% од вкупниот број анализирани содржини. 

- Во известувањето за пописот доминираа политичко-партиските реакции со високи 

60.5% од објавите, додека прилозите посветени на конкретните пописни активности беа 

застапени со само 22.2% 

- Најголема процентуална застапеност на политичко-партиските реакции во 

известувањето на телевизиите беше забележан во централните вести на јавниот сервис 

МРТ1 - 85.7% и во Сител - 84.6%, а значаен фокус врз политичко-партиските реакции 

имаше и ТВ Алфа - 58.1%.  

- Кај онлајн медиумите, највисок процент во покривањето на политичко-партиските 

реакции покажаа Плусинфо (68.7%) и Курир (67%), додека Фронтлајн беше 

единствениот медиуми каде бројот на прилози за пописните активности (40.1%) е 

поголем од бројот на објави поврзани со политичко-партиските реакции (32.4%). 

- Државниот завод за статистика (ДЗС), институција законски надлежна за подготовка и 

спроведување на пописот, како извор на информации е застапен во само 22% од 

вкупниот број анализирани медиумски содржини. 

- Нискиот процент на користење на ДЗС како извор на информации претставува јасен 

индикатор за уредничкиот приод, кој од една страна, ги маргинализира службените 

информации за пописот, а од друга страна, става поголем акцент на политичко/ 

партиските влијанија и импликации врз пописниот процес. 

- Медиуми кои најмногу го користат ДЗС како извор на информации во своето 

известување се Фронтлајн од информативните портали и Телма од телевизиите. 

- Постепено се развија два клучни, но спротивставени наративи: (а) Одржувањето на 

пописот е безбедно за попишувачите и граѓаните, застапуван од власта и институциите 

вклучени во изведувањето на пописот, и (б) Пописот е сериозен здравствен ризик, 
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стојалиште на опозициските политички субјекти и на дел од граѓанските иницијативи за 

бојкот на пописот.  

- Во дел од мониторираните медиуми наклонети кон опозицијата, се развиваше 

наративот дека „албанските политичари многу поактивно ги мотивираат етничките 

Албанци од дијаспората да се вклучат во онлајн попишувањето, за разлика од етничките 

Македонци во власта“. 

4.1. Број на објави 

Во текот на првиот мониторинг период, 15 март – 2 април, во работните денови од 

неделата, беа емитувани и објавени вкупно 451 содржински единици (во просек 30.1 

дневно), односно 111 тв-прилози (7.4 дневно) и 340 онлајн написи (22.6 дневно).  

 

 

Графикон 1 

Поради самата специфика на онлајн платформите, сосема очекувано, информативните 

портали објавија  значително поголем број прилози во споредба со централните вести 

на телевизиите. Овој пат тој сооднос е 3:1 односно 75.4% од анализираните прилози беа 

објавени на онлајн медиумите, а 24.6% во централните вести на националните 

телевизии и јавниот сервис. Генерално, новинарската обработка на информациите е 

поизразена кај телевизиите, додека форматот на онлајн-прилозите често се сведува 

само на кратки телеграфски објави. Неретко, во онлајн медиумите за една тема или 

настан се објавуваат и повеќе исти или слични написи со единствена цел да се привлечат 

повеќе посети на интернет-страниците. 

Од електронските медиуми најмногу прилози емитуваше ТВ Алфа (6.9% од вкупниот 

број анализирани прилози), потоа Сител (5.8%), МРТ1 (4.6%), Алсат (4.2%) и Телма (3.1%). 

Кај онлајн медиумите најмногу написи објавија Фронтлајн (23.3% од вкупниот број 



6 

анализирани прилози), Курир (21.5%) и Плусинфо (21.3%), додека 360 степени 

учествуваше со 9.3% од вкупниот број анализирани содржини. 

 

 

Графикон 2 

Низ корелацијата на бројот на прилози и нивната содржина, може да се заклучи дека 

високиот број објави кај определени медиуми е мотивиран од нивниот уредувачки 

приод, односно тенденцијата да предизвикаат силно влијание врз јавноста/граѓаните. 

Порталот Фронтлајн, на пример, настојуваше обилно да ги поддржи кампањите за 

поголемо учество на граѓаните во пописот, како и институциите задолжени за неговото 

спроведување, додека Курир и Плусинфо покажаа изразена наклонетост кон ставовите 

и настојувањата на опозицијата да се запре или да се одложи пописот.  

4.2. Тематска дистрибуција на објавите 

Во известувањето за пописот доминираа политичко-партиските реакции со високи 

60.5% од објавите, додека прилозите посветени на конкретните пописни активности беа 

застапени со само 22.2% (в. графикон 3). Овие бројки ја потврдуваат изразената 

политизација на пописот во медиумите која прогресираше од недела во недела, за 

својата кулминација да ја достигне во деновите по лидерската средба (29 март – 2 

април), кога се очекуваше Собранието да ги изгласа измените на законот и да го одложи 

пописот за септември годинава (в. графикон 4).   



7 

 

Графикон 3 

 

Графикон 4 

Најголема процентуална застапеност на политичко-партиските реакции во 

известувањето на телевизиите беше забележан во централните вести на јавниот сервис 

МРТ1 - 85.7% и во Сител - 84.6%, а значаен фокус врз политичко-партиските реакции 

имаше и ТВ Алфа - 58.1%.  

Кога станува збор за јавниот сервис треба да се нагласи дека во централните вести на 

МРТ1 пописните активности беа присутни со 38%, а практичниот и техничкиот дел на 

пописот со само 4.6% од вкупниот број објави. Државниот завод за статистика (ДЗС) 

беше посочен како извор на информации во само 19% од прилозите, а во ниту еден 

прилог не беше наведен авторот. 

Телевизија Алфа, пак, е единствениот медиум во кој, во овој период, не беше 

регистриран ниту еден прилог поврзан со пописните активности и известувањето на овој 

медиуми беше сведено на партиски реакции со коментари и авторски објави.  
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Што се однесува до онлајн медиумите, највисок процент во покривањето на политичко-

партиските реакции покажаа Плусинфо (68.7%) и Курир (67%), додека Фронтлајн беше 

единствениот медиуми каде бројот на прилози за пописните активности (40.1%) е 

поголем од бројот на објави поврзани со политичко-партиските реакции (32.4%). Во 

делот на вестите регистрирани како „други релевантни настани“ (6%) и „друго“ (5%) 

доминираа информациите за пандемијата и за дебатите во Собранието кои директно 

влијаеја врз тоа дели пописот ќе се одржи или не. Од останатите видови содржини, 

авторски објави за пописот имаше 16.4%, додека дезинформации беа регистрирани во 

2% од објавите. 

4.3 Извори на информации 

Државниот завод за статистика (ДЗС), институција законски надлежна за подготовка и 

спроведување на пописот, како извор на информации е застапен во само 22% од 

вкупниот број анализирани медиумски содржини. Од прилозите во кои ДЗС се јавува 

како извор, 36.4% се прилози објавени на Фронтлајн. Плусинфо го наведува ДЗС како 

извор на информации во 14.1%, Курир во 13.1%, а 360 степени во 11.1% од написите. 

Потоа следуваат телевизиите, Телма со 6%, Сител, АлсатМ и Алфа со по 5.1% и МРТ со 

4%. 

Медиуми кои најмногу го користат ДЗС како извор на информации во своето 

известување се Фронтлајн од информативните портали и Телма од телевизиите. Во 

Фронтлајн, ДЗС е наведен како извор на информации во просек во секоја трета објава, 

а во Телма ДЗС е присутен во 42.8% од прилозите.   

 

Графикон 5 

Користењето на индикаторот - ДЗС како извор на информации, најчесто е во корелација 

со процентот на користење на политичките партии и нивните претставници како извори 

на информации, индикатор - политичко-партиски реакции. Медиумите кои помалку го 

користат ДЗС како извор, повеќе се наклонуваат кон пренесување информации/ 

реакции од политичарите и од партиите. Нискиот процент на користење на ДЗС како 
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извор на информации претставува јасен индикатор за уредничкиот приод, кој од една 

страна ги маргинализира службените информации за пописот, а од друга страна става 

поголем акцент на политичко-партиските влијанија и импликации врз пописниот 

процес.   

4.4. Клучни наративи во објавите 

4.4.1.  Пандемијата од КОВИД-19  и здравствената безбедност на пописот 

Зголемување на бројот на позитивни случаи од коронавирусот во државава, во 

периодот на подготовки за пописот, го наметна клучното прашање - дали и колку 

теренското попишување ќе биде безбедно од здравствен аспект, како за граѓаните, така 

и за попишувачите.  

Во периодот на мониторинг, постепено се развија два клучни, но спротивставени 

наративи: (а) Одржувањето на пописот е безбедно за попишувачите и граѓаните, 

застапуван од власта и институциите вклучени во изведувањето на пописот, и (б) 

Пописот е сериозен здравствен ризик, стојалиште на опозициските политички субјекти 

и на дел од граѓанските иницијативи за бојкот на пописот.  

Во однос на овие наративи, известувањето на МРТ1 беше релативно балансирано и 

фокусирано на активностите на политичките актери, и од власта2 и од опозицијата3, 

најчесто преку информирање за нивните прес-конференции и други изјави. Сепак, беа 

регистрирани неколку случаи кога пораките од опозицијата беа понагласени и тоа, 

преку текстуалните тикери што се прикажуваат во текот на Дневникот4. МРТ1 редовно 

известуваше за активностите на други партии и граѓански организации кои најавуваа 

бојкот. Сител на сличен начин ја покриваше оваа тема, преку редовно објавување на 

изјавите на главните политички актери, вклучително и на ДЗС и Комисијата за заразни 

болести (КЗБ).  Оваа телевизија, во два случаи, во централниот Дневник, ја искористи 

својата редовна рубрика „Тема на денот“ и на соговорниците им постави прашања кои 

се однесуваа на пописот5 и околу можното влијание на пандемијата со КОВИД-19 врз 

неговото спроведување. Во сличен релативно балансиран тон известуваа, и Телма и 360 

степени, додека Алфа6, Курир и Плусинфо повеќе се фокусираа да ги пренесат ставовите 

на опозицијата за ризиците од одржување на пописот. На Алфа и Курир доминираа 

прилози со силни пораки за стопирање на пописот, главно преку изјави на претставници 

                                                           
2   „СДСМ: Пописот ќе биде безбеден за граѓаните“, 17.03.2021. 
3   „ВМРО-ДПМНЕ: Да се одложи пописот во септември“, 15.03.2021, „ВМРО-ДПМНЕ: Вакцини нема а власта турка 

попис“, 19.03.2021 (во овој прилог пренесена е изјава на Владо Мисајловски од ВМРО-ДПМНЕ, од средба со 

граѓани, на која зборува за иницијативата на ВМРО-ДПМНЕ за одложување на пописот. 
4    „ВМРО-ДПМНЕ: Попис во вакви услови ќе предизвика нов бран на Корона“, 15.03.2021 
5    „Тема на денот со Александар Николовски, потпретседател на ВМРО-ДПМНЕ“, 17.03.2021, „Србија го одложи 

пописот, Македонија не отстапува“, 22.03.2021. 
6     Во текстовите и прилозите, но и најавите во прилозите се користат изразите „власта на секој можен начин на сила 

тера попис“ или пак „со закани“. „Затворски и парични казни – пописот ќе се спроведува на сила“, 23.03.2021. 
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од опозицијата. Во објавите на Курир доминираа партиски реакции за пописот7 со често 

присуство на шпекулации (на пример, одржувањето на пописот ќе донесе нови 2.400 

заболени од коронавирусот8), односно во објавите на овој медиум предност ѝ се 

даваше на небезбедноста на пописот („На Заев и Филипче не им е гајле за здравјето на 

граѓаните9“). Во известувањето на АлсатМ беше регистриран уреднички приод кој 

инклинираше кон поддршка на одржување на пописот, додека извештаите беа 

балансирани, информативни, а се пренесуваа и ставовите и информациите од ДЗС со 

поаналитички приод. Во целина, ставовите и реакциите на политичките партии, во 

најголемиот број прилози, немаа новинарска обработка и беа некритички објавувани. 

Единствен исклучок е порталот 360 степени, кој дури и во насловите често им 

сигнализираше на читателите со внимателност да ги примаат овие информации.  

4.4.2.  Попишувањето на дијаспората – етничка димензија 

Втората клучна тема која влијаеше на развивање доминантни медиумски наративи 

беше пописот на дијаспората кој започна на 1 март. Сите мониторирани медиуми 

редовно ги пренесуваа информациите за електронското попишување на дијаспората, но 

како што течеше самопопишувањето, така оваа тема постепено добиваше засилена 

етничка димензија. Во дел од мониторираните медиуми наклонети кон опозицијата, се 

развиваше наративот дека „албанските политичари многу поактивно ги мотивираа 

етничките Албанци од дијаспората да се вклучат во онлајн попишувањето, за разлика 

од етничките Македонци во власта“.  

Овој наратив најчесто беше користен кај Алфа10 и спорадично кај други медиуми11 

давајќи му на пописот изразена етничка конотација и значење. Кај Курир оваа тема се 

покриваше на различни начини, како на пример, со цитирање на изјавите на ОМД 

(Обединета македонска дијаспора) која ја критикуваше „политизацијата на пописот“12 

или изјави од опозицијата (ВМРО-ДПМНЕ: Заев го претвори пописот во ПР-алатка на 

ДУИ13). Плусинфо објави неколку авторски анализи во кои тема беше како политичарите 

Албанци се поуспешни во лобирањето во дијаспората од Зоран Заев и СДСМ („Владата 

                                                           
7    „Стоилковски: Попис во вакви услови ќе предизвика нов бран на корона, пописот мора да се одложи за септември, 

а во меѓувреме потребна е имунизација на граѓаните“, 15.03.2021. 
8   „ВМРО-ДПМНЕ: Полициски час, кризна состојба, ама Заев одлучил ќе истера попис дури и да починат 2400 лица“, 

22.03.2021. 
9   Курир, 22.03.2021. 
10  „После Косово Груби во дводневна посета на Албанија -  таму ќе бара поддршка за пописот на дијаспората“, 

22.03.2021, „Во која држава и за чија Влада работи првиот вицепремиер Артан Груби“, 23.03.2021. 
11   Плусинфо, 22.03.2021, „Со Груби и Османи пописот на дијаспората се претвори во гнaсна политичка кампања за 

мобилизирање Албанци“ (како фотографија за илустрација на текстот е ставено албанското знаме). 
12   „Иако бројката на дијаспората нема да влезе во бројот на жители на Македонија, пописот на иселениците засилено 

се политизира, особено од страна на политичари и дипломати Албанци и се претставува како важна статистичка 

операција од која зависат уставните права на нивната етничка заедница. Организациите и друштвата на 

Македонците во дијаспората во последните денови позасилено се вклучија во повикувањето на иселениците да 

учествуваат во пописот. Обединетата македонска дијаспора ги повикува и Македонците во Македонија да не го 

бојкотираат пописот, напиша Мето Колоски од ОМД на Фејсбук“, Курир, 22.03.2021. 
13   Курир, 22.03.2021, https://kurir.mk/?p=486351  

https://kurir.mk/?p=486351
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ги охрабрува „министрите за попис“ да туркаат партиска14 и етничка агенда“15). Овие 

медиуми често пренесуваа содржини и објави на социјалните мрежи од критичари на 

власта. 

4.4.3.  Пописот е статистичка операција,  не треба да се политизира 

Во делот на медиумската поддршка за одржување на пописот, забележителна 

присутност имаше и наративот дека „пописот е статистичка операција од јавен интерес 

која не треба да се политизира“. Овој наратив беше најзастапен кај онлајн медиумот 

Фронтлајн, а најмногу беше презентиран преку користење на ДЗС16 како извор на 

информации, потоа преку пренесени изјави од караванот на НВО ЦИВИЛ, или преку 

изјави од претставниците на институциите17. Овој клучен наратив беше пренесуван и во 

другите медиуми, претежно со цитирање на изјавите од претставниците на ДЗС. 

 

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ 

ДЗС – Државен завод за статистика 

КЗБ – Комисија за заразни болести 

МЗ – Министерство за здравство 

ОМД - Обединета македонска дијаспора 

 

 

                                                           
14   „Министрите Бујар Османи и Артан Груби растрчани во регионот и во Европа водат силна кампања за попишување 

на албанската дијаспора. Иако двајцата негираат дека повикуваат да се попишат само албанските иселеници факт 

е дека нема информации за нивни средби со македонската дијаспора, а посетите во Швајцарија, Приштина и во 

Тирана се искористени за апел да се самопопишат албанските иселеници“, https://plusinfo.mk/?p=351878  
15  Плусинфо, 22.03.2021, https://plusinfo.mk/?p=351977  
16  „Почитувањето на Протоколот ја гарантира безбедноста на пописот, порача ДЗС“, 24.03.2021 (Пописот е 

статистичка операција во интерес на сите граѓани и не се прави ниту за Владата, ниту за некоја политичка партија, 

а Државниот завод за статистика гарантира за безбедноста на процесот и за почитувањето мерките содржани во 

Протоколот, со што никој нема да биде доведен во опасност), https://frontline.mk/?p=120909  
17  „Прашањето на пописот е многу значајно заради урбанизацијата и идните планирања во сите региони низ 

државата. Демографските податоци, карактеристики и параметри даваат значајна улога во планирањето на 

идниот развој на државата и градовите, инфраструктурата, протокот на возила и за развој на генералните и 

деталните урбанистички планови, рече Бочварски“, https://frontline.mk/?p=120993  

https://plusinfo.mk/?p=351977
https://frontline.mk/?p=120909
https://frontline.mk/?p=120993

