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Дел 1: Методологија и визија



Сеопфатен пристап кон реформата

Регулаторна 
перспектива

Семантичка 
перспектива

Организациска 
перспектива

Технолошка 
перспектива

Значење и 
структура на 

информациите, 
дефиниции итн.

Промена на закони, 
подзаконски акти, 
инструкции, ДНУа 

итн.

Организација и 
оптимизација на 
активностите и 

ресурсите

Технолошка 
инфраструктура, 

алатки, апликации 
итн.



Дефинирана визија како мотив за секоја реформа

Историски развојот на ЦРРМ бил продукт на релативно индивидуални 

иницијативи

Заедничка визија

Потреба за 
пристап до 

валидни 
податоци

Потребите на 
приватниот 

сектор

Потреби за 
меѓунститу-
ционална 

размена на 
податоци

• Пристап од горе надолу (top-
down approach) кон 
реформата

• Заедничка визија која би ги 
обединила паралелните 
иницијативи (владини 
иницијативи, 
меѓуинституционални 
иницијативи, иницијативи во 
рамките на една институција 
итн.)



Имплементација водена од визија

Визија

Дизајн на реформата

Работни групи со специфичен фокус

Имплементација на реформата



Основни принципи за e-Gov реформа

Опфат на целиот 
деловен еко-

систем

Поддршка на 
целот животен 

циклус

Основни принципи 
за поволна деловна 

клима

Национална 
интероперабилност, 

ЕТК, ЕШС



Поддршка на целиот животен циклус на субјектите

Влез

Одржување 
(операции)

Излез

• Влез

• Идеја за инвестиција

• Регистрација (административна, 

фискална итн.)

• Одржување

• Лиценци и дозволи

• Извештаи (пр. Годишна сметка)

• Залог, лизинг, хипотеки...

• Излез

• Ликвидација, Стечај...



Опфат на целиот деловен екосистем

• Деловните субјекти

• Регулаторот (Владата)

• Владините институции

• Приватни здруженија 
(комори, совети итн.)

• Обезбедувачи на 
финансии, алатки и 
инструменти (банки, 
фондови...)

Итн.

Деловен 
еко-

систем

Правни 
лица

ЦРРМ, УЈП, 
ПИОМ итн.

Банки и други 
обезбедувачи 
на  алатки и 

инстру-ментиДруги 
институции 

(царина, 
даватели на 

лиценци итн.)

Тела за 
подршка на 
(домашни и 

странски) 
инвестиции

Влада и 
други 

законоавци



Следење на основните принципи за поволна деловна клима

• Транспарентност

• Предвидливост

• Стабилност

Рационални и јасни барања 
за субјектите

Потребно е деловните 
субјекти да имаат јасно 
разбирање на барањата кои 
треба да ги задоволат, со 
цел законски да ги 
извршуваат своите деловни 
активности во рамките на 
поставениот режим.

Стандардизирани и ефикасни процедури
Деловните субјекти треба да се соочуваат 

со стандардизирани, рационални и 
ефикасни постапки секогаш кога треба да 
добијат услуга од некоја институција или 

да задоволат некоја нивна должност.

Пристап до точни и 
корисни информации
Пристапот до корисни 

и ажурирани 
информации 
(регулаторни, 

процедурални, 
статистички итн.) се од 
суштинско значење за 

водењето бизнис, 
посебно во фаза на 

планирање и 
донесување одлуки

Стабилност



Битни практики за ефикасно пружање услуги
• Реискористување на податоци и Речник на податоци

• Кога некоја информација е обезбедена и запишана од некоја институција, таа треба 
да биде достапна за сите останати институции кои имаат потреба од неа.

• Речник на Податоци – евидентирање на сите податоци достапни низ институциите

• Меѓуинституционално прифаќање на верификацијата на документи
• Откако документите или податоците поднесени од клиент ќе бидат потврдени од 

една институција, нивната дигиталната копија треба да биде прифатена како валидна 
од сите други државни институции се додека тие документи и податоци се 
разменуваат преку безбеден канал

• Употреба на електронски потписи
• За влезни и за излезни документи

• Онлајн пристап до лиценци, одобренија, сертификати итн.
• Секоја лиценца, одобрение, сертификат итн. издадени од некоја институција треба да 

им биде достапна на другите институции преку интернет или преку платформата за 
интероперабилност.



Единствена Точка за Контакт со корисници

• Концепт на единствен електронски 
интерфејс за управување со целокупниот 
животен циклус на субјектот во воедначен 
режим (јавни услуги за влез, одржување и 
излез од деловниот живот 
(стечај/ликвидација).

• ЕТК концептот е дефиниран како обврска 
со Европската Сервисна Директива 
2006/123/ЕК од 12.12.2006 година и 
налага негова примена во сите земји 
членки на Европската Унија

• Физичко и електронско толкување на ЕТК

Сервисен каталог

      ЕТК

Даватели на услуги
(институции)

Деловни
субјекти Јавност

Институции



Развојна стратегија на Централен регистар на Република Македонија 2018 - 2022

Дел 2: Анализа



Историски преглед на развојот на ЦРРМ

2004-2006

• Трансфер на регистрација од 
трговските судови

• Конверзија на судските влошки 
во електронска форма

• Воспоставување на единствен 
централизиран трговски 
регистар

• Кратење на постапка за 
регистрација од 48 на 3 дена

• Интероперабилност со УЈП, 
КИБС, ДЗС

2007 - 2009

• Намалување на време за 
регистрација на творање 
канцеларија на Агенција за 
вработување

• Електронско поднесување на ГС

• Воведување на општа бизнис 
клаузула

• електронски дистрибутивен 
систем

2010 – 2012

• Електронска регистрација на 
друштва, залог и лизинг

• електронски систем за стечајни 
постапки

• Регистар на дисквалификувани 
лица



Контекстот на ЦРРМ – Doing Business Извештај

• Најдобра илустрација за резултатот од дисконтинуитетот во 

инвестиции во развој е овогодинешното рангирање на Македонија во 

извештајот на Светска Банка, каде се бележи пад од 18 места, а 

земјата е рангирана полошо од Косово, и во скорешниот извештај на 

Форбс за рангирање на економии каде Македонија бележи пад за 36 

места

• ЦРРМ не е единствениот чинител во креирањето на деловната клима 

и олеснувањето на отпочнување бизнис, но е институција која го носи 

најголемиот товар имајќи во предвид дека во неа се одвиваат 

најголем дел од процесите и е носител на Едношалтерскиот систем



Doing Business извештај – промена во 
методологија

• Време ( за завршување на постапката) 

• Трошоци (директни и индиректни) 

• Број на чекори (постапки – пред-
регистрација, регистрација, пост-
регистрација)

• Нов критериум 2016 – родов критериум 
(колку време е потребно за маж, а 
колку за жена да отпочне бизнис).

• И да го имаме најдобриот систем на 
свет доколку тоа не е искомуницирано 
и прифатено од корисниците истото 
нема да биде рефлектирано во 
извештајот



Постојна организациона поставеност

• Вертикална хиерархија

• Строго функционална (регистарска) 
перспектива

• Традиционална – фокус на сегментирани групи 
активности при што лесно се губи целата слика

• Нефлексибилност

• Подложност на екстерни влијанија и 
неотпорност во случај на негативни екстерни 
фактори 

 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

  
 
 
   
 

 

ДИРЕКТОР НА ЦР 

СЕКТОР ЗА ВОДЕЊЕ 

НА РЕГИСТРИ СЕКТОР ЗА 

ЕКОНОМ. И 

ПРАВНИ РАБОТИ 

СЕКТОР ЗА ИТ 

ОДД.ТРГОВСКИ 

РЕГИСТАР 

ОДД.РЕГ. НА ДРУГИ 

ПРАВНИ ЛИЦА 

ОДД. РЕГ.НА РПН, 

РВН И ДИРЕКТНИ 

ИНВ. 

ОДД.ЗА ЈАВНИ 

НАБАВКИ 

ОДД. ЗА ВНАТ. 

ФИНАН. КОНТРОЛА 

ОДД.ЗА  ПОДРШКА НА 

ИНФОР. СИСТЕМИ 

ОДД. РЕГ. НА 

ГОДИШНИ СМЕТКИ 

ОДД. ЗА ПРАВНИ 

РАБОТИ  

 

ОДД. ЗА ФИНАН. 

СМЕТКОВ. РАБОТИ 

РЕГИСТРАТОР 

ОДД.  ЗА 

ВНАТРЕШНА 

РЕВИЗИЈА 

ОДД. ЗА ОПШТИ 

РАБОТИ РРК И РК 

ОДД. РЕГ. НА ЗАЛОГ И 

ЛИЗИНГ 

ОДД. РЕГ. ПКД 

ОДД. ЗА ЧОВЕЧКИ 

РЕСУРСИ 

ОДД. ЗА РАЗВОЈ НА 

ИНФОРМАЦИОНИ 

СИСТЕМИ 

ОДД. ЗА 

МАРКЕТИНГ И 

ОДНОСИ СО 

ЈАВНОСТ  

ОДД. ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ, 

РАЗВОЈ И 

МЕЃ.СОРАБОТКА  

ОДД. ЗА ТЕХНИЧКА 

ПОМОШ 

ОДД. ЗА 

ИНФОРМАТИЧКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

КАБИНЕТ НА 

ДИРЕКТОР 
Сов. на дир. за 
правни работи 

Сов. на дир. за    
меѓунар. 

соработка 
 

ЦЕНТРАЛА СКОПЈЕ 

 

Сов. на дир. за   
регистри 

Сов. на дир. за   
ИТ развој 

ОДД. РЕГ. ЗА 

ЗАДОЛЖНИЦА 



Постојни процеси за давање на услуги
• Фрагментираност – процесите за 

давање на услуги се фрагментирани 
зависно од каналот за добивање на 
услуга (шалтер, електронски, директно 
од регистар, преку електронски потврди, 
преку дистрибутивен систем, на шалтер 
преку системот за електронски потврди, 
на шалтер директно од регистарот 
(зависно од услугата), итн.

• Регистри во фокус – фокусот на услугата 
е регистарот од кој таа произлегува 

• Нецелосна автоматизација – со 
воведување на системот за електронски 
потврди голем дел од услугите се 
автоматизираа, независно дали истите 
се добиваат на шалтер или преку 
електронски пат. Сепак дел од услугите 
не се издаваат преку системот за 
електронски потврди туку директно од 
предметниот регистар. Автоматизирани 
се дел од услугите од Трговски Регистар, 
Регистарот на Годишни Сметки и 
Регистрите за залог и лизинг.

Централен Регистар на Република Македонија   

ПРИРАЧНИК ЗА КВАЛИТЕТ 

Прилог 2  

 ПКПОЛ 003 – А2 Прилог  2 

                                                       
                  УПРАВУВАЧКИ ПРОЦЕСИ 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
  КЛУЧНИ ПРОЦЕСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ПРОЦЕСИ ЗА ПОДДРШКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задоволство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисници на 

услуги 

 

Мерење, 

анализа и 

подобрување 

ВРВНО РАКОВОДСТВО 
Процеси за стратешко 

планирање, управување, 

координирање, мотиви-рање 

и донесување одлуки 

Планирање, развој и 

меѓународна соработка 

Процеси на иновација 

-------------------------- 

Маркетинг и односи со 

јавноста 

 

Барања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисници 

на услуги  

 

Внатрешна Ревизија 

Водење на регистри 

Процеси за 

водење на 

единствен 

трговски 

регистар 

------------------

- 

Техничка 

помош 

Процеси за водење на 

регистар на права врз 

недвижности и регистар 

на вложувања на 

средства во 

недвижности на 

резиденти во странство 

и на нарезиденти во РМ 

Процеси за 

водење на 

регистар на 

други правни 

лица и регистар 

на деловни 

субјекти 

Процеси за 

регистар на 

годишни сметки 

Процеси за 

водење на 

заложен 

регистар и 

регистар на 

лизинг 

Обезбедување на 

ресурси 

Човечки 

ресурси, обука 

на персоналот 

Капитални 

Инвестиции 

Економско -  

правни работи 

Информатичка 

технологија 

Набавка 

Услуга Барања 

Задолжница 



Постојни електронски сервиси и интеракција со 
корисници
• Сервиси за упис во регистрите

• Трговски друштва

• Залог и Лизинг

• Годишни сметки, 

• Друго

• Информации (од регистри)

• Тековни состојби

• ДРД

• Испис годишна сметка...

• Сервиси за дистрибуција на податоци



Тековна ценовна политика и модели на 
тарифирање
• Постојната ценовна политика и моделот на тарифирање на ЦРРМ ја 

пресликува постојната организација и начинот на работење на ЦРРМ 
кој скоро воопшто не е променет од основањето на ЦРРМ.

• Имено ценовната политика на ЦРРМ и тарифата се изградени на 
принципот на услуга по регистар, независно дали услугата претставува 
упис, промена, бришење (уписи) или пак информација од 
предметниот регистар. 

• Со воведувањето на дистрибутивниот систем се направи мал исчекор 
во промена на ценовната политика, во смисла на нудење на дисконти, 
но истите се директно зависни од обемот на конзумирани податоци, 
односно трансакции во тековниот месец. 



Нова ЕТК платформа која треба:

• Да ја замени јавната страна на ЦРРМ

• Да го замени постојниот дистрибутивен систем 

• Да го замени јавниот дел – интерфејс на постојниот систем 
за издавање на е-потврди и да се интегрира со другите 
компоненти

• Да се интегрира со сите регистарски решенија кои 
овозможуваат електронско поднесување (Трговски 
регистар, Регистар на Залог и Лизинг, Регистар на Годишни 
сметки, итн.)

• Да овозможи напреден билинг систем за пресметка на 
композитни услуги

• Да се интегрира со системите за електронско плаќање и 
Централизирано Менаџирање на Корисници на ЦРРМ

Анализа на постојната ИТК 
инфраструктура за пружање на услуги



Финансиска анализа на приходи по категорија на услуга

2015 2016 2017
2015-2017 

просек

Информација 88.447.443 79.267.650 91.394.011 86.369.701

Упис 229.659.989 225.734.336 228.170.781 227.855.035

Дистрибуција 11.246.873 11.366.944 11.162.558 11.258.792
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Идентификувани ризици
• Политички ризик – екстерен ризик од одлуки на кои организацијата нема контрола, а има големо влијание врз работењето 

па дури и одржливоста на институцијата (пр. Промена на тарифа наложена однадвор, промена на законска рамка, итн.)

• Организационен ризик – интерен ризик. Организационите ризици се однесуваат на неадекватност на организационата 
поставеност наспроти промени во екстерното окружување, недоволен и/или неадекватен човечки капацитет, 
нефлексибилност на организацијата, недефинирани или неадекватно дефинирани овластувања и одговорности, 
непостоење систем за следење на остварување на цели, итн.

• Безбедносен ризик – интерен. Безбедносните ризици се однесуваат како на физичката безбедност на информациите, така 
и на нивото на заштита на клучните системи од надворешни напади.

• Информациони системи – интерен ризик. Ги опфаќа ризици кои произлегуваат од системите за известување и кои 
овозможуваат соодветно мерење или оцена на ризиците и известување за големината и структурата на изложеноста на 
организацијата.

• Правниот ризик претставува тековен или иден ризик врз приходите и сопствените средства на организацијата, предизвикан 
од прекршување/непочитување на законски и подзаконски прописи, договори, пропишани практики, етички стандарди, 
или како последица на погрешно толкување на прописите, правилата, договорите и другите правни документи.

• Ликвидносен ризик се јавува кога организацијата не може да обезбеди доволно парични средства за намирување на 
своите краткорочни обврски или да ги обезбеди потребните средства со многу повисоки трошоци. 

• Репутациски ризик - врз приходите и сопствените средства на организацијата којшто произлегуваат од неповолните оценки 
за организацијата од страна на сите заинтересираните страни (корисници, сопственик, екстерни ревизори и др.);

• Стратегиски ризик врз приходите и сопствените средства на организацијата којшто произлегуваат од промените во 
деловното опкружување, негативните деловни одлуки, несоодветното спроведување на одлуките или недоволната 
агилност на организацијата на промените во деловното опкружување.



Нотирани слабости и области за подобрување (1)

• Дисперзиран и фрагментиран процес на давање на услуги кон крајните корисници.

• Крута функционално поставена организациона структура, која не овозможува 
стандардизација на процесот на давање на услуги кон крајните корисници.

• Нефлексибилност на организацијата во поглед на адаптирање при промени од екстерни 
влијанија над кои се нема контрола.

• Недоследности во евиденција на базични податоци (број на трансакции по видови, 
корисници, место на издавање на услугата) кои треба да преставуваат основ за Стратешко 
Планирање, Контрола, Сметководствена евиденција, Проценка на ризици и 
воспоставување на стратегија за отклонување на ризици

• Недостаток на автоматизација на процесот за евиденција.

• Нелогичности во тарифниот модел во поглед на цена на чинење на целосни потврди 
наспроти единечни податоци, постење на тарифни ставки кои воопшто не се користат, 
како и опстојување на тарифни ставки воспоставени како анти-кризни мерки, иако истите 
мерки одамна се укинати.

• Неповолна структура на приходи (70% уписи, 30% информации и изведени услуги) со 
оглед на политичкиот ризик од промена на тарифа која евентуално би можела да го 
загрози нормалното функционирање на институцијата. 



Нотирани слабости и области за подобрување (2)

• Огромен простор за подобрување на опфатот на корисници кај одделни групи на корисници 
(микро друштва, професионални корисници, итн.).

• Создавање на нелојална конкуренција со податоци од ЦРРМ, како резултат на не агилност на 
следење на потребите на пазарот.

• Непрецизно дефиниран сервисен каталог кој не е податен за лесно користење и добивање на 
услугата која се бара.

• Непостоење на интегрирана комуникациска и маркетинг стратегија за добивање релевантни 
податоци од крајните корисници и таргетирање на групи на корисници. 

• Недостаток и немање можност за брзо и ефикасно дефинирање и пласман на нови, изведени 
услуги од податоците на ЦРРМ, кои би значеле дополнителни приходи за институцијата и 
задоволување на потребите кај деловната заедница. 

• Фрагментирани системи за обезбедување на различни видови на услуги (уписи, информации, 
дистрибуција).

• Застарена јавна страна која не обезбедува лесно користење, добивање на информација и 
позитивно корисничко искуство.

• Ограничен билинг систем кој не овозможува дефинирање на композитни услуги, пакети, дисконти, 
различни модели на наплата/претплата и тарифирање. Во истата насока, водење двојна 
евиденција за наплата на електронски услуги, наспроти услуги конзумирани физички, во 
канцелариите на ЦРРМ.

• Мултијазичност.



Развојна стратегија на Централен регистар на Република Македонија 2018 - 2022

Дел 3: Цели и препораки



Клучни цели на реформата
Клучната цел на реформата мора да биде подобрување на севкупната деловна клима во 
земјата.

• Клучните цели од аспект на корисник се следните:

• Добивање на една единствена локација (електронска) преку која ќе може да се обезбедат 
сите услуги кои се потребни на деловниот субјект во текот на целиот животен циклус (од 
влез до излез);

• Едноставен, брз и ефикасен начин за интеракција со јавниот сектор во функција на 
задоволување на потребите за известување;

• Услуги прилагодени кон реалните потреби на деловниот субјект (микро-таргетирање);

• Можност за добивање на услуги со додаден вредност изведени од постојните извори на 
податоци.

• Клучните цели од аспект на ЦРРМ се следните:

• Оптимизација на процесот на обезбедување на услуги кон крајните корисници

• Оптимизација на трошоците потребни за обезбедување на услугите 

• Зголемување на степенот на задоволство на крајниот корисник

• Трансформација на институцијата во сервисно ориентирана организација.



Идентификација на засегнати страни
Засегнати Страни Ефекти

Деловна заедница Директни – поедноставување на добивањето информации и исполнување на барањата за
известување кон јавниот сектор

ЦРРМ Директни – организационо, процесно и техничко прилагодување

Регистрациони агенти Директни – прилагодување на начинот на работа
Адвокати, Нотари Директни – прилагодување на начинот на работа
Професионални (големи)

корисници
Директни – прилагодување на услугите кон нивните потреби

УЈП Индиректни – технолошко и процесно прилагодување, намалување на трошоци

КИБС Индиректни - технолошко и процесно прилагодување

Агенција за вработување Индиректни - технолошко и процесно прилагодување

Народна Банка Индиректни – корисник на услуги
Комисија за Хартии од

Вредност
Индиректни – корисник на услуги, технолошко и процесно прилагодување

Државен завод за статистика Индиректни – корисник на услуги
Министерства надлежни за

издавање на лиценци
Индиректни - технолошко и процесно прилагодување, намалување на трошоци

Судови Индиректни - технолошко и процесно прилагодување, намалување на трошоци

Општини Индиректни - технолошко и процесно прилагодување, намалување на трошоци
Царинска Управа Индиректни – корисник на услуги
Инспекторати Индиректни – корисник на услуги



Организационен пристап – промена на културата

• Финансискиот резултат на организацијата е директен резултат на 
нејзините деловни процеси и нивното ниво на квалитет и зрелост

• Деловните процеси се зависни од и се автоматизираат преку ИТ услуги 
и системи

• Услугите се директно зависни од нивото на зрелост и контролите на ИТ 
процесите

• Вработените во ИТ имаат директно влијание врз конзистентноста на 
ИТ процесите.



Основни правила за трансформација на организацијата

• Не смее да постои поделба помеѓу деловните процеси и технологијата која 
истите ги овозможува

• Организацијата мора да е свесна кои услуги ги пружа и да ги имплементира 
деловните процеси кои истите ги овозможуваат

• Постојат деловни и правни барања кои мора да се земат во предвид при 
дефинирање на ИТ услугите и технолошките компоненти

• Структурите за управување мора да управуваат и со процесите и со услугите 
и не смее да се дозволи креирање на засебни острови (силоси) на услуги 
и/или технолошки решенија кои истите ги поддржуваат.

• Сите овие заклучоци и правила мора да бидат преточени во дизајнот на 
организацијата со цел да се овозможи нејзина трансформација кон 
сервисно ориентирана организација, поддржана од сервисно ориентирана 
ИТ архитектура. 



Процес на анализа и третман на ризици - Управување



Видови услуги
• Поединечни услуги - упис или издавање на документ/информации од регистар.

• Услуги со додадена вредност - комбинирање на податоци од различни извори, 
различни системи и потенцијално од различни институции со цел задоволување 
на конкретна потреба (пр. проверка дали одредено возило е предмет на залог или 
лизинг и дали возилото учествувало во сообраќајна незгода).

• Комплексни услуги - комбинација од две или повеќе услуги во една со конкретна 
намена (пр. Тендерско досие). Се продаваат заедно, еднократно, за конкретна 
цена и сите мора да се искористат веднаш.

• Пристап во период – овозможување на неограничен пристап во тек на ограничен 
период до ограничен сет на податоци.

• Дополнителни административни услуги - имаат намена да додадат дополнителна 
вредност на останатите услуги со цел да се надгради, олесни и подобри искуството 
на клиентите (пр. Испорака преку пошта/курир, со дополнителна наплата)



Варијации и клучни зборови за услуги
• Варијации на услуги

• Пр. Различни видови на поднесување Годишна сметка според големина на 
субјект и датум на поднесување, или Упис на промена во Трговскиот регистар 
зависна од бројот на промени, или Упис/Промена на залог зависна од бројот 
на средства

• Да се намалат или елиминираат варијациите преку елиминирање на 
потребата од посебни тарифи/податоци/правила за варијациите.

• Неможноста да се елиминираат варијациите придонесуваат кон посложен 
модел каде варијациите треба да се третираат преку:

• Креирање посебни услуги за секоја варијација, или

• Дефинирање на динамични атрибути преку кои ќе се дефинираат варијациите на услугата

• Клучни зборови за услуга – листа дефинирана на ниво на ЕТК, по што 
клучните зборови се асоцираат со услугите



Пакети на услуги
• Секој пакет содржи одреден сет на услуги со една или повеќе трансакции

• Продажба врз основа на годишна претплата со можност за плаќање на месечни рати

• Секој клиент (лице или субјект) може да се претплати на повеќе пакети по негов избор, без ограничувања 
според типот и големината на субјектот

Критериуми за оформување на пакети (потребите на клиентите, фреквенција на користење, интересите на 
ЦРРМ за пласман на услуги, финансиска исплатливост итн.)

• Корпоративни пакети - според големина на субјект

• Микро, Mали, Средни, Големи

• Професионални пакети - наменети за конкретен тип на корисници

• Адвокати, Банки и финансиски институции, Извршители, Нотари, Осигурителни друштва, Сметководители, Стечајни 
управници, Телко и големи корисници, Останати

Верзии на секој од предложените пакети

• Мал пакет и Голем пакет (Сребрен / Златен)

• Истите услуги, се разликуваат според број на трансакции



Каталог на услуги
Категории за каталогот – оформени според еден или комбинација на повеќе од 
следните аспекти:

• Намената на услугата - упис на податоци, обезбедување на дозвола/лиценца, 
задоволување на законска обврска, добивање на потврди, обезбедување 
информации за трендови, проверка на статус на конкретно лице или субјект итн.

• Животниот циклус на субјектот - креирање на субјект, секојдневна работа на 
субјектот, заштита на субјектот, гасење на субјект

• Предметот/фокусот на услугата - субјект, лице, лице во конкретна улога во субјект 
(сопственици, авторизирани лица, вработени...), предмет (возило, недвижност, 
машина, хартија од вредност...) итн.

• Потеклото на предметот на услугата - домашни, странски, резидентни или 
нерезидентни лица или субјекти

• Други генерални критериуми - тип на субјектот, економска дејност на субјектот, 
големина, број на вработени итн.



Пристап до услуги и пакети
Пристап до потребната услуга:

• Преку навигирање низ категориите на ЕТК каталогот

• Преку одбирање на клучни зборови

• Преку директно пребарување

• Преку пополнување на прашалници (wizard)

• Преку преглед на конкретен пакет

• Прикажување на услугите по азбучен ред

Податоци во прегледот на секоја услуга

• Назив, варијации, намена, категорија во која припаѓа, клучни зборови, кој ја нуди услугата, начини на кои може да се 
користи (пр. на шалтер, електронски...), краток опис, обрасци, потребни придружни документи, рокови и просечно 
времетраење, законска основа, цена, попусти, сродни услуги и пакети во кои е содржана услугата.

Каталог на пакети

• Пристап: Преку одбирање од каталогот на пакети (поделен на 2 категории според типот на пакети), или преку 
преглед услугата од тој пакет

• Податоци: преглед на пакетот, намена, верзиите (Сребрен и Златен), услугите кои ги содржи, бројот на 
трансакции, цена.



Основни принципи за воспоставување на ценовна 
политика
• Едноставен тарифен модел

• Актуелни цени и тарифи

• Цени согласно организациските цели

• Пакети и дисконтирање

• Цени базирани на трошок



Комуникациски канали
• Одлука кои канали ќе бидат подржани за секоја група на услуги

Преку интернет
(е-потпишани 

документи)

Електронско 
поднесување на копии 

од документи
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Физички документи

Во институцијата Преку пошта или 
курирска служба

Овластено
лице

Преку посредник
(пр. агент, соработник)

е-Потпишан документ 
или податоци преку 

интернет

Овластено
лице

Преку посредник
(пр. агент, соработник)

Лично,
во институцијата

Електронски документи



Основни принципи за менаџирање на моделот на 
нудење на услуги
• Основи за стандардизација на моделот на услуги

• Модели на услуги (Service patterns), според низа критериуми (извор на податоците, корисник на 
услугата, достапност на податоците, комерцијална и регионална перспектива итн.)

• Модел на зрелост за услугите (Service Maturity Model)

• Повеќе нивоа на зрелост (предложени 4)

• Да се одредат комуникациските канали преку кои се нудат услугите  за секое ниво на зрелост

• Да се дефинира стандардизиран процес за нудење на услугата за секое ниво на зрелост

• Речник на податоци (Data dictionary), кој треба да овозможи:

• Прецизна евиденција на сите типови на податоци кои ги поседува ЦРРМ, или ги разменува со други субјекти

• Прецизно дефинирање на значењето на секој тип на податок, вклучувајќи единствено име, опис, извор 
(регистар, надворешен систем итн.), формат, вредности кои може да ги содржи, канали и сервиси преку кои се 
разменува итн.
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Поднесување Обработка Дистрибуција

Целосно
преку интернет

На шалтер

Преку пошта

Електронско
поднесување

копии

Преку
посредник

Поднесување 
документи на 

шалтер

Поднесување 
документи на 
преку пошта

Поднесување 
документи на 

преку посредник
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Поднесување 
целосно преку 

интернет

Внес на поднесени 
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проверка

Поднесување 
оригинални 

документи на 
шалтер

Потребна 
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на ревизија?

Административна 
ревизија од 
Службеник

Да

Потребна 
ревизија од 
Одговорно 

лице?

Не

Ревизија од 
Одговорно лице

Да

Не
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(еден или 
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посредник

Дистрибуција на 
документи/
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пошта
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дистрибуција на 
документи/
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Крај

Легенда

Активности на корисник

Активности на ЦРРМ 
или посредник

Потребна 
мануелна 

подготовка на 
одговор?

Мануелна 
подготовка на 

одговор од 
Одговорно лице

Да

Не



Компоненти на ЕТК

Извор 1 Извор 2 Извор Х

Компонента за издавање 
потврди и податочни услуги

Билинг и наплата

Сервисно-ориентиран портал

Упис 1 Упис 2
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Упис Х

Извори на податоци Услуги за упис
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Користење на податоци од ЕТК за административни цели
 Воведување на интерно известување (до сите одговорни, директор, УО), на дневно,

месечно, квартално и годишно ниво

 Следење на исполнувањето на акциониот план во функција на исполнување на целите
на институцијата претставени преку мерливи показатели – KPI’s

 Следење на отстапувањата  од целните показатели со цел преземање мерки за нивно 
отстранување. 

 Вработените во маркетинг секторот, преку интегрираната платформа, ќе можат лесно 
и едноставно да извлечат податоци со цел анализирање на истите  заради различни 
потреби

 Едноставно, лесно, ефикасно и реално буџетирање на трансакциите, приходите и 
расходите на институцијата со цел остварување на континуиран стратешки развој. 

 Вработените во секторот за финансии нема да вложуваат напор и време во 
евиденција на приходите бидејќи постапката ќе биде автоматиизрана и интегрирана 
со постоечкиото или ново софтверско решение за сметководствена евиденција



Основни придобивки од ЕТК
• За бизнис заедницата и поединците

• Директен пристап до сите електронски сервиси со електронско плаќање

• Заштеда на време и средства потребни за користење на различните услуги

• За институциите – даватели на услуги
• Лесна дистрибуција на сервиси и информации и нивна комерцијализација

• Брза имплементација на нови услуги

• Популаризација на услугите и генерирање на дополнителни финансии

• Заштеда на ресурси поради намалена потреба за физички контакт со клиентот

• За владата
• Усогласеност со меѓународните иницијативи и договори

• Подобрување на деловното опкружување и задоволството на бизнис заедницата

• Намалени трошоци за воведување и одржување на различни канали за нудење на 
услуги
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