
                                                 

 
 

3 
 

  
 
  

Централен регистар на 
Република Македонија 

 
 
 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА 
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ЗА 

2019 ГОДИНА 

 

      

Скопје, декември 2018 



  

 

2 

 

 

Содржина 

 

 

Содржина 

Вовед -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 

Мисија ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 

Визија ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 

1. Остварен обем на работа по регистри за претходна година, предвидувања и 
трендови на услуги по регистри за 2019 година -------------------------------------------- 1 

1.1 ТРГОВСКИ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ----------------------- 2 

1.2 РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ------------------------------------------------------------ 4 

1.3. ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР ----------------------------------------------------------------------------- 6 

1.4. РЕГИСТАР НА ЛИЗИНГ --------------------------------------------------------------------------- 6 

1.5. ФИДУЦИЈАРЕН РЕГИСТАР И РЕГИСТАР ЗА ПРОДАЖБА СО ЗАДРЖУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ ------------------------------------------------------------------------ 6 

1.6. РЕГИСТАР НА ПРАВА ВРЗ НЕДВИЖНОСТИ------------------------------------------------ 8 

1.7. РЕГИСТАР НА ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВА ВО НЕДВИЖНОСТИ НА РЕЗИДЕНТИ ВО 
СТРАНСТВО И НА НЕРЕЗИДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ---------------------- 8 

1.8. РЕГИСТАР НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ--------------------------------------------------- 9 

1.9. РЕГИСТАР НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА НА КОИ ИМЕ Е ИЗРЕЧЕНА САНКЦИЈА 
ЗАБРАНА НА ВРШЕЊЕ ПРОФЕСИЈА, ДЕЈНОСТ ИЛИ ДОЛЖНОСТ И ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНА ДЕЈНОСТ И РЕГИСТАР НА КАЗНИ ЗА СТОРЕНИ 
КРИВИЧНИ ДЕЛА НА ПРАВНИ ЛИЦА ----------------------------------------------------------- 10 

1.10. РЕГИСТАР НА ЗАДОЛЖНИЦИ ------------------------------------------------------------- 11 

2.Планирани активности за 2019 година на сектор за водење на регистри ---- 12 

2.1 Портал и Заедничка платформа за отпочнување на бизнис -------------------- 12 

2.2 Проект скенирани слики достапен на надворешните корисници преку Системот 
на е-потврди и Дистрибутивниот систем ---------------------------------------------------- 13 

2.3 Објава на бесплатни податоци од Трговскиот регистар и Регистарот на други 
правни лица на веб страната на Централен регистар ----------------------------------- 13 

2.4 Надградба на десктоп и веб апликацијата за регистрација --------------------- 16 

2.5 Регистар на крајни - вистински сопственици ------------------------------------------ 17 



  

План за работа на Централен регистар 2019  3 
 

2.6 Дигитализација на архивата на трговскиот регистар и регистарот на други правни 
лица и оптимизација на е-архива и архивата во хартиена форма на ЦРРМ --- 18 

2.7 Единствена точка за Контакт со корисниците – ЕТК (Point of Single Contact - PSC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

2.8 Проект за регионална регистарска платформа на податоци (Regional registers 
platform project) --------------------------------------------------------------------------------------- 21 

2.13. Имплементација на Регистар на обезбедени трансакции --------------------- 25 

2.14 Директна корисничка поддршка за корисници на услуги --------------------- 26 

3. Планирани активности за 2019 година на одделение за планирање, развој и 
меѓународна соработка ---------------------------------------------------------------------------- 28 

3.1 Одржување на интегриран менаџмент систем ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 28 
3.1.1. Активности ISO 9001 ................................................................................................................... 29 
3.1.2. Активности ISO 14001 ................................................................................................................. 29 
3.1.3. Активности ISO  45001 ................................................................................................................ 30 

3.2 Безбедност на информации на ЦРРМ --------------------------------------------------- 30 

3.2.1 Одржување на Систем за Безбедност на информации според барањата на ISO 
27001:2013 ................................................................................................................................. 31 

3.2.1.1 Активности ............................................................................................................................... 31 

3.2.2. Регулирање на безбедноста на деловни информации на ЦРРМ................................. 32 
3.2.2.1. Активности .............................................................................................................................. 32 

3.2.3 Регулирање на класифицирани информации во ЦРРМ добиени од државни органи32 
3.2.3.1 Активности ............................................................................................................................... 32 

3.2.4. Регулирање на заштита на личните податоци во ЦРРМ ............................................... 32 
3.2.4.1 Активности ............................................................................................................................... 33 

3.3 Воведување на методологија за следење и реализација на планови, цели, 
проекти --------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

3.4 Управување со ризици во ЦРРМ ----------------------------------------------------------- 34 

3.5 Подобрување на систем за интерна комуникација -------------------------------- 34 

3.6 Развој на нови производи -------------------------------------------------------------------- 35 

3.7 Аналитичка обработка на статистичките податоци за услугите и финансиските 
показатели на ЦРРМ -------------------------------------------------------------------------------- 35 

3.7.1 Активности ........................................................................................................................ 35 

3.8. Имплементација на заедничката рамка за оценка - CAF ------------------------ 36 

4. Планирани активности за 2019 година на одделение за маркетинг и односи со 
јавност ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

4.1 Mаркетинг стратегијата на Централен регистар на Република Македонија37 

4.2. Интерен портал на ЦРРМ -------------------------------------------------------------------- 37 

4.3 Спроведување истражувања помеѓу целните групи ------------------------------- 38 



  

 

4 

 

4.5 Интернет дистрибутивен систем и Систем за е-потврди -------------------------- 39 

4.12. Редизајн на веб-страницата на ЦРРМ сервисно-ориентиран портал – 
www.crm.com.mk  составен дел од ЕТК (Point of Single Contact - PSC)Error! Bookmark 
not defined. 

4.13. Ажурирање на содржините на веб – страницата --------------------------------- 43 

4.14.  Ребрендирање на Централен регистар - Промена на постоечкото лого - 
заштитниот знак на ЦРРМ ------------------------------------------------------------------------- 43 

4. Планирани активности за 2019 година на сектор за информатички технологии 44 

4.1. Спроведување на специјализирани и интерни обуки ---------------------------- 44 

4.2 Сценарио за опоравување од непогода (disaster recovery) ---------------------- 45 

4.3  Осовременување и надградба ------------------------------------------------------------ 45 

4.4.  Реорганизација на работата на СИТ ----------------------------------------------------- 48 

5. Планирани активности за 2019 година на сектор за економско правни работи 49 

5.1 Воведување на SAP систем во Централен регистар -------------------------------- 49 

5.2 Инвестиционо одржување на просториите во Централен регистар --------- 50 

5.3 Одржување на возен парк во Централен регистар --------------------------------- 50 

5.4 Реновирање и стандардизирање на канцелариите низ РМ --------------------- 51 

5.5 Реновирање на деловниот простор во Скопје ---------------------------------------- 51 

6. Планирани активности за 2019 година на одделение за човечки ресурси -- 53 

6.1 Развој и унапредување на кадри ---------------------------------------------------------- 53 

6.2 Унапредување на квалитетот на систематските прегледи за вработените 53 

6.3 Методологија за мотивирање и наградување на вработените ---------------- 53 

6.4 Спроведување функционална анализа во Централниот регистар на Република 
Македонија --------------------------------------------------------------------------------------------- 54 

7. Акционен план на план за работа на Централен регистар за 2019 година -- 55 

 

 

 

 
 





                                                 

 
 

3 
 

 
Вовед 
   Годишниот план за работа на Централен регистар на Република Македонија за 2019 година е изработен согласно ПР 104-07-
01 – Процедура за изготвување на годишен план за работа на ЦРРМ и  врз основа на усвоените стратешки цели и приоритети 
на Централен регистар и преглед и реализација на цели – усвоени на преиспитувањето на ВР одржано на 06.09.2018 година. 
Годишниот план за 2019 има за цел преку конкретни политики, мерки и активности да придонесе  кон остварување на 
стратешките и приоритетните цели на Институцијата. 
   Годишниот план на Централен регистар дава осврт на состојбата во претходниот период од 2018 година, поединечните 
планови на ОЕ во ЦРРМ како и мерливи и реални предвидувања за наредната 2019 година. Проектите и активностите како и 
информациите поврзани со истите, а кои се инкорпорирани во поединечни акциски планови за реализација се 
имплементирани во координација  со раководителите на поединечните ОЕ, а врз основа на долгорочните стратегии на 
Централен регистар на Република Македонија и тоа Развојната стратегија 2018-2020 на Централен регистар и Стратегија за 
воведување на нов модел на услуги, акционен план и буџет за воспоставување на Единствена Точка за Контакт со корисниците. 
  Годишниот план на Централен регистар се состои од тематска подделеност на активности, месечна динамика за секое ниво 
и приоритет, импликации од спроведените активности,  одговорна организациска единица. 
 
 
Мисија 
    Мисија на ЦРРМ е да ги прошири и развие своите бази со дополнителни податоци (формирање на нови основни регистри и 
постојано унапредување на постојните) со што  ЦРРМ ќе стане единствена централна информативна база на правни и друг вид 
релевантни податоци, значаен учесник во креирањето на подобра бизнис клима во Републиката,  промотор на странски 
инвестици  и општествено одговорна Институција, а со самото тоа директно ќе влијае на развојот на националната економија.  
 

Визија 
ТОЧНА И НАВРЕМЕНА ИНФОРМАЦИЈА - ПАТОТ КОН ПОДОБРА БИЗНИС КЛИМА     
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1. Остварен обем на работа по регистри за претходна година, предвидувања и трендови на услуги по регистри за 2019 
година 
 
 
Во рамките на Централниот регистар воспоставени се следните регистри: 
 

- Трговски регистар и регистар на други правни лица 
- Регистар на годишни сметки 
- Заложен регистар 
- Регистар на лизинг 
- Фидуцијарен регистар 
- Регистар на продажба со задржување на правото на сопственост 
- Регистар на права врз недвижности  
- Регистар на вложувања на средства во недвижности на резиденти во странство и на нерезиденти во Република 

Македонија 
- Регистар за директни инвестиции 
- Регистар на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење професија, дејност или 

должност и привремена забрана за вршење одделна дејност 
- Регистар на казни за сторени кривични дела на правни лица 
- Регистар на задолжници 
- Адресен регистар 

 
Подолу во текстот за годишниот план за работа на Централен регистар на Република Македонија извршена е детална анализа 
на издадените податоци по регистри за претходната 2018 година и предвидување за обемот на работа-издавање на податоци 
по регистри за 2019 година. 
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1.1 ТРГОВСКИ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА 

 
 
 
Во текот на 2019 година планирани се вкупно 49.000 уписи  (46.440 во 2018 година). Од вкупниот број на уписи за 2019 година 
предвидени се : 
 

- 8.000 уписи на основање (7.405 уписи на основање во 2018 година ) што е за 8,0 % повеќе во однос на 2018 година 
- 8.000 уписи на бришење (7.865 уписи на бришење во 2018 година ) што е за 1,7 % повеќе во однос на 2018 година.  
- 20.000 уписи на промена (18.985 уписи на промена во 2018 година) што е за 5,3% повеќе во однос на 2018 година ; 
- 800 упис на статусни промени (732 во 2018 година ) што е за 9,3 % повеќе во однос на 2018 година ; 
- 3.000 уписи на стечај (3.069 уписи на стечај во 2018 година) што е за 2,2%помалку во однос на 2018 година ; 
- 2.200 уписи на ликвидација (2.121 уписи на ликвидација во 2018 година) што е за 3,7% повеќе во однос на 2018 

година ; 
- 800 корекции (647 корекции во 2018 година ) што е за 23,6 % повеќе во однос на 2018 година ; 
- 4.000 уписи на работно време (3.664 уписи на работно време  во 2018 година ) што е за 9,2% зголемување во однос 

на 2018 година  
- 1.500 објави на ликвидација  (1.239 објави на ликвидација во 2018 година) што е за 21,1% зголемување во однос на 

2018 година ; 
- 700 останати услуги (712 останати услуги во 2018 година ) што е за 1,7 % помалку во однос на 2018 година.  

 
 

  

Упис на 
основање 

Упис на 
бришење 

Упис на 
промена 

Упис на 
статусна 
промена 

Упис 
на 
стечај 

Упис на 
ликвидација 

Корекција 
Упис на 
работно 
време 

Објава за 
ликвидација 

Останато Вкупно 

Цена  1.302,00 1.603,00 1.603,00  2.003,00 802,00 604,00 605,00 505,00  

2018 7.405 7.865 18.985 732 3.069 2.121 647 3.664 1.239 712 46.440 

2019 8.000 8.000 20.000 800 3.000 2.200 800 4.000 1.500 700 49.000 

% на раст 
2019/2018 ▲8,0% ▲1,7% ▲5,3% ▲9,3% ▼2,3% ▲3,7% ▲23,7% ▲9,2% ▲21,1% ▼1,7%   
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По однос на предвидувањето на бројот на издадени информации од Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица, 
од направената анализа од претходното работење на Централниот регистар, се предвидува дека во текот на 2019 ќе бидат 
издадени вкупно 357.600 потврди/информации од кои: 
- 270.000 тековни состојби (259.113 во 2018 година) 
- 15.000 историјати (14.792 во 2018 година) 
- 10.000 потврди за регистрирана дејност (9.900 во 2018 година) 
- 52.000 информации за стечај или ликвидација (51.373 во 2018 година) 
- 1.700 фотокопии од решенија со прилози (1.651 во 2018 година) 
- 500 заверки на фотокопии од решенија (493 во 2018 година),  
- 2.500 отпечаток од скенирани записи (2.544 во 2018 година 
- 200 увиди во регистарска влошка (157 во 2018 година),  
- 2.200 поединечни податоци (2.075 во 2018 година),  
- 3.500 други неспомнати дејства (3.600 во 2018 година),  
Имајќи во предвид дека дел од издадените потврди/информации се издаваат без надоместок за институциите кои се 
ослободени од плаќање на надоместок согласно Законот за Централен регистар, остварените приходи во 2019 година би биле 
помали за вкупниот број на издадени информации без надоместок.

 

Тековна 
состојба 
256,00 ден 

Историјат од 
01.01.2006 год. 
1.245,00 ден. 

Регистриран
а дејност 
248,00 ден. 

Информац
ија за 
стечај или 
ликвидаци
ја 
257,00 ден. 

Фотокопиј
а од 
Решение 
со прилози 
(200,00 
ден. до 10 
стр. + 5 
ден. од 
страна) 

Заверка 
на 
фотокопи
ја од 
Решение 
со 
прилози 
25,00 ден. 
од страна 

Отпечаток 
од 
скенирани 
записи 
(200,00 
ден. до 10 
стр. + 5 ден. 
од страна) 

Увид во 
регистар
ска 
влошка 
752,00 
ден. 

Поедине
чен 
податок 
101,00 
ден. 

Други не 
спомнати 
дејствија 
505,00 ден. 

Вкупно 

Цена 256,00 1.245,00 248,00 257,00 200,00 25,00 200,00 752,00 101,00 505,00  

2018 259.113 14.792 9.900 51.373 1.651 493 2.544 157 2.075 3.600 345.699 

2019 270.000 15.000 10.000 52.000 1.700 500 2.500 200 2.200 3.500 357.600 

% на раст 
2019/201
8 ▲4,2% ▲1,4% ▲1,0% ▲1,2% ▲3,0% ▲1,4% ▼1,7% ▲27,1% ▲6,0% ▼2,8%   
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1.2 РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ 
 
Во Регистарот за годишни сметки согласно постојната законска регулатива се доставуваат, внесуваат, обработуваат и се 
обединуваат податоците од годишните сметки на субјектите кои обавуваат дејност според Националната класификација на 
дејности и се обврзници за нивно доставување до Регистарот.  
Во текот на 2018 година беше извршен прием, проверка и обработка на 90.005 годишни сметки (57.662 електронски поднесени 
и 32.343 хартиено поднесени). Врз основа на растечкиот тренд на новоосновани во однос на избришани субјекти по редовен 
пат, проекцијата за 2019 година е дека ќе бидат поднесени околу 92.000 годишни сметки (60.000 електронски поднесени и 
32.000 хартиено поднесени).  
 
 
Во текот на 2019 година од Регистарот на годишни сметки се очекува да бидат изготвени и издадени вкупно 128.120 
информации (125.967 информации во 2018 година).  
 
 

  

Извештај 
за БС и 
податоци 
од БУ 
1.751,00 
ден. 

Информ
ација за 
економс
ко 
финанси
ска 
состојба 
1.750,00 
ден. 

Листинг 
од 
обработ
ена 
годишна 
сметка 
со 
податоц
и од БС и 
БУ 
699,00 
ден. 

Листинг 
од 
обработ
ена 
годишна 
сметка 
со 
податоц
и од БС, 
БУ и гот. 
текови 
875,00 
ден. 

Листинг од 
обработен
а годишна 
сметка со 
податоци 
од БС, БУ и 
гот.  
Текови 
(англиски) 
1.049,00 
ден. 

Листинг 
од 
обработ
ена  
годишна 
сметка  
и 
гот.теко
ви  
и оценка  
769,00 
ден. 

Листинг 
од 
обработ
ена 
годишна 
сметка и  
оценка 
595,00 
ден. 

Анализа 
на  
паричен  
тек и 
промени 
на 
капитало
т 489 
ден. 

Скратен 
исказ од 
ГС со 
оценка 
на 
работењ
ето 
350,00 
ден. 

Оценка 
на 
ликвидн
ост со 
мислењ
е  
349,00 
ден. 

Скратен 
исказ од 
ГС 
254,00 
ден. 

Писма-
Информ
ација за 
новоосн
овани 
субјекти 
кои 
започна
ле со  
работа 
во 
тековнат
а година  
255,00 
ден. 

Фотокоп
ија од 
годишна 
сметка 
505,00 
ден. 

Поедине
чен 
податок 
70,00 
ден. 

Информ
ација за 
структур
а на 
приходи 
по 
дејности 
(СПД) 
509,00 
ден. 

Други 
неспомн
ати 
дејствиј
а 
505,00 
ден. 

Вкупно 

Цена 1.751,00 1.750,00 699,00 875,00 1.049,00 769,00 595,00 489,00 350,00 349,00 16,00 255,00 505,00 70,00 509,00 505,00   

2018 5.048 1.663 8.315 125 195 208 0 25 80 51 108.257 52 108 1.207 271 363 125.967 
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2019 5.000 1.800 8.500 140 200 200 10 30 100 60 110.000 100 110 1.200 270 400 128.120 

% на 
раст 
2019/
2018 ▼0,95% ▲8,26% ▲2,23% 

▲11,70
% ▲2,74% ▼3,85% ▲10,0% 

▲18,42
% ▲25,0% 

▲18,42
% ▲1,61% 

▲92,31
% ▲1,85% ▼0,55% ▼0,25% 

▲10,29
%   
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1.3. ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР 
 
Со Законот за договорен залог, се уредува начинот, условите и постапката за 
засновање, постоење, реализација и престанување на договорното заложно право 
врз подвижни ствари, хартии од вредност, побарување и други права (рачен залог) 
и врз недвижности (хипотека). 
 
 

  Упис на залог 
Упис на 
промена 

Издавање на 
потврда за 
издадена 
информација 

Упис на 
бришење Вкупно 

Цена 701,00 700,00 126,00 125,00  

2018 1.675 452 6.939 1.383 10.448 

2019 2.000 500 8.000 1.500 12.000 

% на раст 
2019/2018 ▲19,4% ▲10,6% ▲15,3% ▲8,5%   

 
Во текот на 2019 година обемот на работа на Заложниот регистар се очекува да биде 
идентичен со обемот на работа во 2018 година и е прикажан во табелата погоре. 
             
      
1.4. РЕГИСТАР НА ЛИЗИНГ 
 
 

  
Регистрација на 
лизинг 

Промена на 
регистрација на 
лизинг 

Бришење на 
регистриран 
лизинг Вкупно 

Цена 754,00 745,00 247,00  

2018 1.435 3 955 2.392 

2019 1.500 5 1.000 2.505 

% на раст 
2019/2018 ▲4,6% ▲87,5% ▲4,7%   

 
Во текот на 2019 година во Регистарот на лизинг се очекува да бидат извршени  
вкупно 2.505 уписи, промени и бришења на лизинг. Треба да се има предвид фактот 
дека дел од лизинг компаниите може да ги вршат уписите електронски, со помал 
надоместок, со тоа што можно е реалните приходи за 2019 година да бидат помали 
во однос на проектираните. Од досегашното работење ваквите уписи се многу 
ретки. 
 
 
1.5. ФИДУЦИЈАРЕН РЕГИСТАР И РЕГИСТАР ЗА ПРОДАЖБА СО ЗАДРЖУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 
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Согласно член 50-а и 50-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
обезбедување на побарувања (Сл.Весник на Р.Македонија бр.31 од 22.02.2016) за 
Централниот регистар на РМ се предвиде обврска за воспоставување на два нови 
регистри и тоа Регистар за обезбедување со пренос на сопственост на предмети и 
пренос на права - (Фидуцијарен регистар) и Регистар за продажба на подвижни 
ствари со задржување на правото на сопственост. За таа цел, на ден 31.08.2016 
година согласно законските измени, се изврши надградба на постоечката верзија на 
десктоп и веб апликацијата за залог и лизинг со два нови регистри: Фидуцијарен 
регистар и Регистар за продажба на подвижни ствари со задржување на правото на 
сопственост. 
 
Со запишувањето на правото на фидуцијарна сопственост во Фидуцијарниот 
регистар, се овозможува обезбедување на побарувањето на доверителите со 
пренос на правото на сопственост на должниковата ствар врз доверителот. 
Со евидентирањето на продажбата на подвижни ствари со задржување на правото 
на сопственост во  Регистарот за продажба на подвижни ствари со задржување на 
правото на сопственост се овозможува продавачот да ја задржи сопственоста над 
стварта која што е предмет на купопродажба се додека не биде целосно исплатена 
купопродажната цена од страна на купувачот.                                                                      
                                                                            
На ден 04.04.2017 година пуштен е во употреба системот за е-потврди со нов 
интегриран производ од залог и лизинг. Интегрираната потврда за издадена 
информација за залог и лизинг ќе ги влече податоците за регистрираните документи 
од заложниот регистар и регистарот за лизинг (за заложниот должник и корисникот 
на лизинг). Потврдата ќе се изготвува исклучиво преку системот за е-потврди, по 
критериум ЕМБГ за физичко лице и ЕМБС за правно лице. Истата ќе се наплаќа 505 
денари. Истата сe издава во хартиена и електронска форма.   
Бројот на издадени информации во 2018 година е 105.  
Oд 16.10.2017 година, ставен е на продукција во системот за е-потврди нов 
интегриран производ од залог, лизинг, фидуција и продажба со задржување на 
правото на сопственост. Интегрираната потврда ќе ги влече податоците за 
регистрираните документи од заложниот регистар, регистарот за лизинг, 
фидуцијарниот регистар и од регистарот за продажба со задржување на правото на 
сопственост (за заложниот должник, корисникот на лизинг, должник и купувач). 
Потврдата ќе се изготвува преку системот за е-потврди, и преку Интернет 
дистрибутивен систем по критериум ЕМБГ за физичко лице и ЕМБС за правно лице. 
Истата ќе се наплаќа 505 денари. 
Потврдата, странките можат да ја побараат во хартиена и електронска форма.  
Бројот на издадени информации изнесува 49. 
За 2019 година се очекува да расте бројот на овие интегрирани потврди.   
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1.6. РЕГИСТАР НА ПРАВА ВРЗ НЕДВИЖНОСТИ 
 
Во Централниот регистар, согласно на Законот за Централен регистар, задолжително 
се внесуваат податоците кои се однесуваат на конституираните права на сопственост 
и стварните права врз туѓи ствари (залог, хипотека, службеност, реални товари, 
долгорочен закуп и пренос на сопственост на предмети и пренос на права заради 
обезбедување). Внесувањето на податоците се врши од основните регистри каде се 
конституираат овие права. Основен регистар во кој се конституираат правата на 
сопственост врз недвижности и стварните права врз туѓи ствари е Агенцијата за 
Катастар на недвижности. Од тој аспект Регистарот на права врз недвижности не е 
основен регистар, бидејќи во него не се конституираат права. Превземањето на 
податоците се врши преку системот за интероперабилност со кој овие две 
институции се поврзани и редовно секојдневно има проток на информации. 
 

  

Издавање на 
информации 

Други 
неспомнати 
услуги 

Вкупно 

Цена 125,00 505,00 630,00 

2018 889 424 1313 

2019 1000 500 1500 

% на раст 
2019/2018 ▲12,4% ▲17,9%   

  
 
Треба да се има во предвид дека согласно склучениот договор со АКН 50% од 
остверените приходи од работењето на овој регистар, Централниот регистар ги 
префрла на АКН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. РЕГИСТАР НА ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВА ВО НЕДВИЖНОСТИ НА РЕЗИДЕНТИ ВО 
СТРАНСТВО И НА НЕРЕЗИДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Регистар на вложувања на средства во недвижности на резиденти во странство и на 
нерезиденти во Република Македонија, Централниот регистар го води согласно со 
Законот за девизното работење.  
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Регистрација на 
вложување 

Регистрација на 
промена 

Бришење од 
регистарот 

Издадени 
информации 

Вкупно 

Цена 249,00 123,00 223,00 125,00  

2018 189 47 60 0 296 

2019 205 60 70 10 335 

% на раст 
2019/2018 ▲8,5% ▲28,6% ▲16,7%     

 
Во текот на 2019 година од Регистарот на вложувања во недвижности на резиденти 
во странство и нерезиденти во Република Македонија, се очекува да бидат 
извршени  335 уписи (296 уписи во 2018 година ). 
 
 
1.8. РЕГИСТАР НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ 
 
Согласно на  Законот за девизно работење, Централниот регистар на Република 
Македонија го води Регистарот на директни инвестиции на резиденти во странство 
и на нерезиденти во Република Македонија кој претходно го водеше 
Министерството за економија.  
 
 
 

  
Регистрација на 
вложување 

Регистрација на 
промена 

Бришење од 
регистарот 

Други 
неспомнати 
услуги 

Актуелна состојба 
на инветицијата 

Историјат на 
инвестицијата Вкупно 

Цена 1.504,00 1.503,00 1.503,00 201,00 504,00 505,00  

2018 288 355 77 28 119 16 883 

2019 300 350 100 40 120 20 930 

% на раст 
2019/2018 ▲4,2% ▼1,3% ▲29,3% ▲42,9% ▲1,1% ▲25,0%  

 
 
Во текот на 2019 година од Регистарот на директни инвестици се очекува да бидат 
извршени  вкупно 930 услуги.
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1.9. РЕГИСТАР НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА НА КОИ ИМЕ Е ИЗРЕЧЕНА 
САНКЦИЈА ЗАБРАНА НА ВРШЕЊЕ ПРОФЕСИЈА, ДЕЈНОСТ ИЛИ ДОЛЖНОСТ И 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНА ДЕЈНОСТ И РЕГИСТАР НА КАЗНИ 
ЗА СТОРЕНИ КРИВИЧНИ ДЕЛА НА ПРАВНИ ЛИЦА 
 
 
 
Централниот регистар на Република Македонија, издава и Потврди и 
Информации од Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена 
санкција забрана за вршење професија, дејност или должност и привремена 
забрана за вршење одделна дејност и Регистарот на казни за сторени кривични 
дела на правни лица, воспоставени со Законот за изменување и дополнување на 
Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и 
регистарот на други правни лица (Службен Весник на РМ бр.140/2008 и 17/2011).  
 
 
 

 
Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на 
вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење 
одделна дејност е јавна книга која претставува единствена електронска база на 
податоци која што содржи податоци од евиденцијата на прекршочните санкции 
на првостепените судови за физички и правни лица на кои им е изречена 
санкција забрана на вршење професија, дејност или должност и привремена 

  

 
Потврд
а дека 
не е 
изрече
на 
прекрш
очна 
санкциј
а 
забран
а за 
вршењ
е 
профес
ија,деј
ност 
или 
должн
ост 

Потврд
а дека 
не е 
изрече
на 
прекрш
очна 
санкциј
а 
привре
мена 
забран
а за 
вршењ
е 
одделн
а 
дејност  

Потврд
а дека 
не е 
впишан
а 
главна 
паричн
а казна 

Забрана за 
добивање 
дозвола, 
лиценца, 
концесија, 
овластува
ње или 
друго 
право 
утврдено 
со 
посебен 
закон 

Забрана за 
учество во 
постапки за 
јавен повик, 
доделувањ
е на 
договори за 
јавна 
набавка и 
договори за 
јавно - 
приватно 
партнерство 

Забран
а за 
основа
ње на 
нови 
правни 
лица 

Забра
на за 
корис
тење 
на 
субве
нции 
и 
други 
повол
ни 
креди
ти 

Одзема
ње на 
дозвола, 
лиценца, 
концесиј
а, 
овластув
ање или 
друго 
право 
утврдено 
со 
посебен 
закон 

Привреме
на забрана 
за вршење 
на 
одделна 
дејност 

Трајна 
забран
а за 
вршењ
е на 
одделн
а 
дејност 

Преста
нок на 
правно
то лице 

Други 
неспо
мнати 
услуги 
(инфор
мација 
за 
кривич
на 
судска 
одлука
) 

Израб
отени 
пред
мети Вкупно 

Цена 298 298 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297  

2018 14.428 7.537 749 105 6.929 3 13 72 7.276 7.197 4 2.937 35 47.287 

2019 16.000 8.000 750 120 7.000 10 10 100 7.300 7.300 10 3.000 40 49.640 

% на 
раст 
2019/
2018 

▲10,9
% ▲6,1% ▲0,1% ▲13,9% ▲1,0% 

▲275,0
% 

▼25,
0% ▲38,9% ▲0,3% ▲1,4% 

▲150,0
% ▲2,1% 

▲15,
4% ▲5,0% 
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забрана за вршење одделна дејност пропишани со Законот за прекршоците 
(Службен весник на РМ бр. 62/06, 69/06, У.бр.21/09, 157/09 и 51/11). 
 
Во текот на 2019 година, според проценките, од Регистарот на казни и санкции 
се очекува да бидат издадени 49.640 услуги.  
 
 
1.10. РЕГИСТАР НА ЗАДОЛЖНИЦИ 
 
Регистарот на задолжници врз основа на евидентираните податоци дава 
можност за издавање на четири вида на информации и тоа: 

- Информација за субјект во својство на должник и доверител – сите 
евидентирани активни задолжници 

- Информација за субјект во својство на должник и доверител – сите 
задолжници за кои се евидентирани податоци во период: од 
____________ до ____________ 

- Информација за субјект во својство на должник– сите евидентирани 
активни задолжници 

- Информација за субјект во својство на должник - сите задолжници за 
кои се евидентирани податоци во период: од ____________ до 
____________ 

 
Во текот на 2018 година од Регистар на задолжници немаше извршено упис на 
задолжница. Во 2019 година се планира да се реализираат 5 уписи на 
задолжници. Доколку се случи да има упис на задолжница во 2019 година, 
приходот кој би се остварил по тој основ би бил незначителен за работењето на 
Централниот регистар.  
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2.Планирани активности за 2019 година на сектор за водење на регистри  
 
 
2.1 Портал и Заедничка платформа за отпочнување на бизнис   

Образложение: Заедничката платформа за отпочнување на бизнис  претставува 

заедничка организациона поставеност и технолошка интеграција со 

стандардизирана размена на податоци помеѓу ЦРРМ, УЈП и АВРМ со цел 

задоволување на потребите на субјектите - бизнисите кои се основаат. 

Заедничката платформа за отпочнување на бизнис претставува концепт на 

единствен електронски интерфејс преку кој се управува со започнување на 

животен циклус на субјектот на софистициран начин преку воспоставена 

функционална системска инфраструктура помеѓу засегнатите институции за 

поддршка за бизнис. 

Пристапот на Заедничката платформа е обид да се одговори на потребите за 

подобрување на услугите на јавниот сектор кон приватниот, воедначување на 

постапките, зголемување на ефикасноста и намалување на трошоците како за 

јавниот сектор (како давател на услугата), така и за приватниот сектор (како 

корисник на услугата). 

Крајната цел на имплементација на визијата за Заедничката платформа е да се 

обезбеди пристап до инфраструктура преку која деловните субјекти, ќе можат:  

• Да добијат пристап до единствена интернет локација преку која ќе ги 

добијат сите потребни информации во врска со регистрација на субјекти, 

пријавување на вработени, регистрација за ДДВ цели, а во иднина и други 

потребни информации);  

• Да поднесат електронско барање (вклучувајќи електронско плаќање и 

електронски потпис) за различни видови на услуги (регистрација, регистрација на 

вработени, регистрација за ДДВ цели, а во иднина и други потребни услуги);  

• Да добијат известувања за статусот на нивното барање; 

• Да добијат потсетување за обврски кои им престојат итн; 

Очекувани влијанија: Целокупната интеракција треба да биде електронска и 

деловните субјекти треба да добијат едноставен, брз и релативно евтин 

комуникациски канал за нивните потреби.  
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Вториот дел од овој проект се однесува на целосна замена на постојниот портал 

на ЦРРМ и имплементација на целосно нов сервисен каталог, како и воведување 

на нови услуги согласно програмата на Владата на РМ за отворени податоци и 

Отворено владино партнерство. 

Покрај директните бенефити за деловната заедница, директното влијание врз 

рангирањето на Дуинг Бизнис листата, овој проект треба да резултира и со 

зголемување на приходите на ЦРРМ преку олеснетиот пристап до сервисите на 

ЦРРМ, зголемената мотивација за редовно ажурирање на податоците кои се 

предмет на упис (посебно во Трговскиот регистар и регистарот на други правни 

лица), но и имплементацијата на дополнителни услуги за деловната заедница и 

трети заинтересирани страни. 

Приоритет: висок  
Надлежност:СВР, ОПРМ, надлежни раководители на ОЕ 
Временска рамка: април  2019  

 
2.2 Проект скенирани слики достапен на надворешните корисници преку 

Системот на е-потврди и Дистрибутивниот систем  

 

Образложение: Имплементирање на производот Скенирани слики преку 
системот за е-потврди и дистрибутивниот систем, следење на неговата примена 
и континуирани надградби со цел надминување на утврдени недостатоци при 
функционирањето. 
 
Очекувани влијанија: Наведените продукти кои до сега беа достапни исклучиво 

во хартиена форма да бидат достапни и преку електронските системи на 

Централен регистар на начин што ЕМБГ ќе биде достапен согласно Законот за 

заштита на лични податоци и барањата на ДЗЛП.  

Приоритет: висок 
Надлежност:  СВР, ТР 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 

 
 
 

 
2.3 Објава на бесплатни податоци од Трговскиот регистар и Регистарот на други 

правни лица на веб страната на Централен регистар  
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Образложение:  Објава на бесплатни податоци од Трговскиот регистар и 
Регистарот на други правни лица на веб страната на Централен регистар преку 
кој ќе бидат достапни податоци наведени во Програмата за отворено владино 
партнерство.   
 
Очекувани влијанија: Полесен и побрз пристап до основните податоци од 

тековната состојба до надворешните корисници на услугите. При анализата, 

Централниот регистар ги утврди следните множества на податоци кои во текот 

на  2019 година ќе бидат објавени како отворени податоци: 

Услуга 1: Основен профил на регистриран ентитет 

Услуга која се базира на сет податоци од Трговскиот Регистар и Регистарот на 

други правни лица, каде што за одбран правен субјект (пребарување по ЕМБС, а 

помошно пребарување по назив, дел од назив), системот ќе го прикаже следниот 

сет на податоци за крајните корисници:  

• ЕМБС; 

• ЕДБ; 

• Целосен назив; 

• Скратен назив; 

• Датум на основање; 

• Правна форма; 

• Правен статус; 

• Адреса; 

• Дополнителни информации (во стечај/во ликвидација);  

• Претежна дејност; 

• Големина. 

Услуга 2: Последни објави во изминатите 3 дена (Едношалтерски и Регистар на 

Дисквалификувани Субјекти) 

Ова е постојна услуга која во моментов е достапна преку 

http://crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=2 (за Едношалтерски објави) и 

http://crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=10 (за Дисквалификувани субјекти).  

Со замената на постојниот портал, потребно е услугата да се преработи и биде 

достапна на новиот портал, во нов, соодветно дизајниран дел наменет за оваа 

цел. Истовремено, услугата треба да се прошири со следниве:  
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- Контрола за пребарување по објавите, што ќе овозможи пребарување по 

минимум: 

o Дел од назив на субјект; 

o Деловоден број; 

o ЕМБС; 

o Датум на објавување (од-до); 

o Предмет на регистрација (тип на упис). 

Услуга 3: Статистички билтен 

Услугата статистички билтен ќе нуди пристап до сумарни, макроекономски 

податоци, со можности за нивна обработка од страна на крајниот корисник, во 

контекст на филтрирање и пивотирање по сите достапни параметри во 

извештајот, односно следниве податоци на ниво на статистички региони и ниво 

на Република Македонија: 

• Индустрија/сектор 

• Дејности според НКД (зависно од изборот индустрија/сектор 

• Правна форма – организационен облик 

• Број на субјекти на 31.12 

• Број на уписи (основања, промени и бришења) во рамки на една година 

• Вредности за минимум следниве параметри:  

 Вкупно поднесени годишни сметки; 

 Вкупно поднесени известувања за деловна активности; 

 Вкупни приходи; 

 Вкупно расходи; 

 Вкупен број на вработени. 

Услуга 4: Постојни објави за доверители и заинтересирани трети страни  

Ова е комбинација од постојни услуги кои во моментов се достапни преку 

http://crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=2 (за Едношалтерски објави за уписи 

за ликвидација), http://crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=5 за објави за 
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ликвидација, http://crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=13 за вонсудски 

спогодби и http://e-submit.crm.com.mk/eBankruptcyPublic/Default.aspx за активни 

стечајни постапки.   

Со замената на постојниот портал, овие услуги да ќе се преработат во една, 

интегррирана услуга достапна на новиот портал, во нов, соодветно дизајниран 

дел наменет за оваа цел. Истовремено, услугата ќе се прошири со следниве 

параметри:  

- Контрола за пребарување по објавите, што ќе овозможи пребарување по 

минимум: 

 Дел од назив на субјект; 

 Деловоден број; 

 ЕМБС; 

 Датум на објавување (од-до); 

 Предмет на регистрација (тип на упис). 

Податоците кои ќе се прикажуваат со објавите ќе бидат идентични на постојните 

податоци. 

Надлежност:  ТР, СВР, СИТ 
Временска рамка:  заклучно со септември 2019 година 
 

 
 
2.4 Надградба на десктоп и веб апликацијата за регистрација  

 

Образложение: Постојана надградба на Системот за е–регистрација, а согласно 
тоа и надградба на десктоп апликацијата на Трговскиот регистар и регистарот на 
други правни лица заради подобрување на перформанси на истиот и 
надминување на утврдени недостатоци при функционирањето како и за 
подобрување и олеснување на работата на лицата кои директно се вклучени во 
процесот на регистрација. 
 
Очекувани влијанија: Подобри перформанси и олеснување на работата на 

надворешните корисници како и на вработените во Централен регистар  

Приоритет: среден 
Надлежност:  ТР, СВР 
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Временска рамка:  Континуирано, во зависност од расположливи ресурси и 
утврдени приоритети. 
 
 
2.5 Регистар на крајни - вистински сопственици 
 
 
 
Образложение: Со новите измени и дополнувања на Законот за спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам од октомври 2019 година треба да 
отпочне со работа новиот регистар на вистински сопственици со којшто сите 
правни лица/ односно лицата овластени од нивна страна ќе имаат обврска да ги 
запишат вистинските сопственици на правните субјекти. Со овој Закон всушност 
се врши усогласување со Директивата на ЕУ за спречување на перење пари 
(AMLD 4).  Регистар на вистински сопственици е информациски систем кој 
овозможува прием, евидентирање, обработка, чување и размена на податоци 
и/или документи за вистински сопственици во електронска форма. Централниот 
регистар на Република Македонија го воспоставува, води, одржува и управува со 
регистарот.  
 

 
Очекувани влијанија: Врз основа на Законот за спречување перење пари и 
финансирање на тероризам („Службен весник на РМ" бр. 120/18), да се донесе 
Правилник за  начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на 
податоците од регистарот на вистински сопственици, начинот на користење, 
начинот на изразување на висината на уделот (индикатор за утврдување на 
сопственоста), начин на одржување и администрирање, техничките барања 
(потреби) за воспоставување на регистарот на вистински сопственици, кој е во 
надлежност на Централен регистар. 
Податоците за правните субјекти и нивните вистински сопственици, кои се 
законски дефинирани како јавни податоци, ќе се достапни на јавноста, во форма 
на информација.  
Преку воспоставување на регистарот на крајни сопственици ќе се овозможи 
утврдување на „Вистински сопственик" кој може да биде  секое физичко лице 
(лица) кое е краен сопственик на клиентот или го контролира клиентот и/или 
физичко лице (лица) во чие име и за чија сметка се извршува трансакција. Поимот 
вклучува и физичко лице (лица) кое врши крајна и ефективна контрола над 
правно лице или странски правен аранжман;  
Централен регистар треба да ги обезбеди потребните организациски и технички 
прилагодувања за воспоставување на регистарот. Воспоставувањето на 
регистарот ќе даде дополнителен квалитет во однос на транспарентноста на 
домашниот пазар, но и алатка во борбата со перење на пари и финансирање на 
тероризам . 
Регистарот треба да претставува и значаен проект за ЦРРМимајќи ја предвид 
законската обврска на субјектите од финансискиот пазар (банки, штедилници, 
финансиски институции, осигурителни компании и други) редовно да ги 
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ажурираат податоците за своите клинети по однос на вистинските сопственици. 
Информации за вистинските сопственици може да ги побара и секој друг за 
определен надомест. Уписот во регистарот е бесплатен. 
  
 
 
Приоритет: висок  
Надлежност:СВР, Регистратор, ОПРМ, надлежни раководители на ОЕ 
Временска рамка: октомври 2019 
 
 
 
2.6 Дигитализација на архивата на трговскиот регистар и регистарот на други 
правни лица и оптимизација на е-архива и архивата во хартиена форма на 
ЦРРМ 
 
 
Образложение: Дигитализација на архивата на трговскиот регистар и регистарот 
на други правни лица (судски регистарски влошки). Проектот ќе се спроведува 
заради заштита на угледот на ЦРРМ и подигнување на нивото на безбедност на 
информации на ЦРРМ, заштита на информациите од значење за државата, 
безбедност на информациите на правните и физичките субјекти за кои ЦРРМ е 
надлежен. 
 
 
Очекувани влијанија:  

 Минимизирање на можноста од закани за безбедноста на информации  
во архивите што би предизвикало загуба или штета за Централен регистар 
на Република Македонија,корисниците како и деловните партнери;  

 Минимизирање на степенот на загуба или штета предизвикано од 
безбедносен прекршок или изложување;  

 Превземање на суштинските мерки на безбедноста на информации во 
архивите на ЦРРМ;  

 Превземање на одговорностите и обврските на вработените директно 
вклучени во работењето со архивите на ЦРРМ, примена на усвоен 
регулативен документ 

 Осигурување дека принципите за безбедност на информации постојано  
ефективно ќе се применуваат во текот на работењето со архивите на 
ЦРРМ  

 Подобар квалитет, поедноставен пристап до  целокупната документација 
за правните субјекти основани пред 1.1.2006 година во судовите.  

 Подобар пристап до судските влошки кои се со трајна вредност и од 
државен интерес. 

 Контрола на сегашната состојба на скенираните документи и 
рескенирање на оние со слаб квалитет. 
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 Континуирана контрола на процесот на дигитализација од страна на 
надлежните согласно усвоениот интерен регулативен документ. 
 
 

 
Приоритет: висок 
Надлежност:СВР, Регистратор, СЕПР, СИТ, ОПРМ 
Временска рамка: декември  2019 
 
 
 
2.7 Единствена точка за Контакт со корисниците – ЕТК (Point of Single Contact - 
PSC) 
 
 
Образложение: Воспоставувањето на ЕТК и трансформација на ЦРРМ во 
сервисно ориентирана организација е еден од клучните приоритети во 
остварувањето на визијата на ЦРРМ.  
За таа цел уште на почетокот на 2018 година беше остварен дијалог со Шведската 
Агенција за Помош (СИДА) и беше добиена прелиминарна согласност за 
финансирање на проектот.  
За цел на остварување на донацијата ЦРРМ беше упатен на соработка со својата 
сестринска организација, Шведскиот Регистар (Болагсверкет).  
Во тек на октомври 2018 година беше остварена посета на Шведскиот Регистар 
при која беше договорена рамковна соработка на проектот, за која цел се 
очекува потпишување на Меморандум за соработка во почетокот на 2019 година.  
Единствена Точка за Контакт (ЕТК) претставува концепт на единствен 
електронски интерфејс преку кој се управува со целокупниот животен циклус на 
субјектот во воедначен режим, преку обезбедување на јавни услуги за влез, 
одржување и доколку е потребно излез од деловниот живот 
(стечај/ликвидација). ЕТК пристапот е обид да се одговори на потребите за 
подобрување на услугите на јавниот сектор кон приватниот, воедначување на 
постапките, зголемување на ефикасноста и намалување на трошоците како за 
јавниот сектор (како давател на услугата), така и за приватниот сектор (како 
корисник на услугата). 
 
Платформа за Единствена Точка за Контакт - ЕТК (Point of Single Contact - PSC) за 
обезбедување на услуги за регистрирање, лиценцирање, известување и други 
обврски со кои се соочуваат деловните субјекти, обезбедување на услуги со цел 
да им се обезбеди на инвеститорите вредни информации и статистика итн. 
Преку поставување на стандардизиран пристап за обезбедување на услуги, 
известување и размена на информации, дизајнирање на стандардизиран процес 
за секоја услуга и со додавање на соодветно ниво на автоматизација, физичката 
интеракција меѓу клиентот и институцијата се сведува на минимум. Во ваков 
случај понудената услуга повеќе не е под влијание на индивидуални 
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перформанси на вработените во институцијата и на секој клиент му е обезбеден 
подеднаков квалитет на услугата.  
 
Очекувани влијанија: 

 Лесна дистрибуција на информации и електронски услуги до клиентите; 

 Комерцијализација на податочни електронски сервиси;  

 Обезбедување упатство и чекор-по-чекор инструкции за клиентите за 
комплетирање на сложени процеси за регистрација, аплицирање или 
барање на податоци; 

 Брза имплементација на нови податочни сервиси; 

 Популаризација на понудените услуги; 

 Комбинирање на услуги и податоци од различни институции со цел да се 
обезбеди дополнителна вредност за клиентот; 

 Заштеда на време и напор кои се потребни во случај на личен контакт со 
клиентот; 

 Обезбедување на корисни податоци за навиките, интересите и 
преференците на клиентите. 

 

Крајната цел на имплементација на визијата за ЕТК е да се обезбеди пристап до 
инфраструктура преку која деловните субјекти, но и граѓаните ќе можат:  

 Да добијат пристап до единствена интернет локација преку која ќе ги 
добијат сите потребни услуги или информации од јавниот сектор;  

 Да поднесат електронско барање за различни видови на услуги 
(регистрација, залог, лизинг, информации и слично);  

 Да ги исполнат своите регулаторни обврски кон државата (финансиски, 
даночни, корпоративни, обврски кон пазарот на капитал и слично);  

 Да извршат електронско плаќање за услугите; 

 Да потпишат електронски; 

 Да добијат известувања за статусот на нивното барање; 

 Да добијат потсетување за обврски кои им престојат (пр. поднесување на 
годишна сметка); 

 Да добијат различни видови податочни услуги кои се однесуваат на нив 
самите, да пронајдат деловен партнер, да го осознаат својот кредитен 
рејтинг и слично. 

Целокупната интеракција треба да биде електронска и деловните субјекти треба 
да добијат едноставен, брз и релативно евтин комуникациски канал кон 
државата. Таквата платформа во иднина може лесно да се надгради за различни 
видови на услуги и кон граѓаните. 
 
Клучни придобивки за бизнис заедницата и поединците 

 Национална Единствена Точка за Контакт за сите владини електронски 
услуги; 

 Директен пристап до електронски сервиси од различни институции; 
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 Користење на податочни сервиси (бесплатни или сервиси кои 
инволвираат плаќање); 

 Заштеда на време и пари преку избегнување на непотребни посети на 
институциите, односно пребарување на соодветната услуга низ порталите 
на различните институции; 

 Електронско плаќање за услугите. 
 

Клучни придобивки за Институцијата  

 Лесна дистрибуција на информации и електронски услуги до клиентите; 

 Комерцијализација на податочни електронски сервиси;  

 Обезбедување упатство и чекор-по-чекор инструкции за клиентите за 
комплетирање на сложени процеси за регистрација, аплицирање или 
барање на податоци; 

 Брза имплементација на нови податочни сервиси; 

 Популаризација на понудените услуги; 

 Комбинирање на услуги и податоци од различни институции со цел да се 
обезбеди дополнителна вредност за клиентот; 

 Заштеда на време и напор кои се потребни во случај на личен контакт со 
клиентот; 

 Обезбедување на корисни податоци за навиките, интересите и 
преференците на клиентите. 

 
Клучни придобивки за Владата 

 Усогласување со меѓународните иницијативи и договори за 
воспоставување на ЕТК на национално ниво за сите владини електронски 
услуги; 

 Општо подобрување на деловното опкружување врз основа на 
достапност на корисни електронски услуги; 

 Подигање на општото задоволство на деловната заедница и поединците 
од достапност на информации и услуги; 

 Помали трошоци за управување, одржување и целокупното работење на 
ЕТК порталот во споредба со повеќе индивидуални портали на различните 
институции. 
 

 
Приоритет: висок 
Надлежност: СИТ, СВР, СЕПР, ОПРМ, ОМОЈ 
Временска рамка: отпочнување септември 2019, рок на реализација 18 месеци 
 
 
 
2.8 Проект за регионална регистарска платформа на податоци (Regional 
registers platform project) 
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Образложение: Проектот за поврзување на трговските регистри на Република 
Македонија и Република Србија, развој на Регионален ИТ портал на деловните 
регистри од Западен Балкан. Европската банка за обнова и развој (European Bank 
for Reconstruction and Development- “EBRD”) ја подржува Агенцијата за деловни 
регистри (“АПР”) и регистарските институции во Југоисточна Европа да 
воспостават регионална ИТ платформа која ќе овозможи поврзување на 
регистарските институции во регионот, пренос на податоци и ќе пружа услуги со 
додадена вредност на бизнис заедницата. EBRD го финансира проектот за 
технички развој на платформата, хостинг и  методолошки и технички развој на 
услугите, додека АПР и неговиот регионален партнер Централен Регистар на 
Република Македонија (“ЦРРМ”) ќе ги кофинансираат организационите, 
маркетиншките и потпорните активности поврзани со проектот. Економската 
интеграција на Западниот Балкан е стратешки приоритет на ЕБРД и е една од 
клучните пресвртници во приближувањето кон ЕУ. Регионалниот портал на 
трговски регистри ќе ги олесни прекуграничните економски активности преку 
зголемување на транспарентноста и преку олеснување на пристапот до 
информациите за трговските друштва во останатите земји. Подобрувањето на 
пристапот до најажурните и веродостојни информации за трговските друштва ќе 
ја поттикне зголемена доверба на пазарите, ќе помогне во нивното 
закрепнување и ќе ја зголеми конкурентноста во работењето на Западниот 
Балкан и Југоисточна Европа.  
Потпишувањето на Договор за воспоставување и управување на Регионалниот 
Портал на Трговски Регистри во Југоисточна Европа првично да го потпишат 
регистрите од Србија (АПР) и Македонија (ЦРРМ), како иницијатори на проектот, 
а во следна фаза кон Договорот да се приклучат и сите останати заинтересирани 
регистри. Клучна цел на Договорот за воспоставување и управување со 
Регионалниот Портал на Трговски Регистри во Југоисточна Европа е да се 
воспостави регионална информациона платформа која ќе овозможи: 
• Обединет пристап и размена на ажурни и веродостојни податоци од 
официјалните регистарски институции од регионот за сите деловни субјекти и 
нивните финансии; 
• Креирање и пружање на комплексни обединети прекугранични (cross-
border) извештаи и услуги од сите приклучени регистри од регионот според 
единствена методологија и технолошка платформа; 
• Основа за идно меѓудржавно поврзување на постапките за регистрација 
на регистрите учесници (пр. директно поврзување на регистрите, размена на 
податоци и признавање на веќе регистрираните податоци за вистински 
сопственици, дисквалификувани лица, странски подружници, пренос на седишта 
итн.). 
 
 
Очекувани влијанија: Заинтересираните трговски регистри од осум (8) 
јурисдикции - Србија, Македонија, Словенија, Албанија, Босна и Херцеговина 
(Федерација БиХ и Република Српска), Хрватска и Рoмaнија вкупно имаат над 2 
милиони регистрирани деловни субјекти. 
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Деловните регистри претежно се самофинансирачки институции кои генерираат 
околу 90% од нивните приходи од регистрација, додека приходите што ги 
добиваат од испорака на податоци се мали и се насочени само на пазарот на 
нивната јурисдикција. 
Деловните субјекти кои работат во регионот не ги познаваат државните граници, 
па деловните регистри треба да направат чекор напред и да овозможат 
единствена пристапна точка до нивните бази на податоци на регионално ниво. 
Користа од информациите и услугите кои се достапни на едно место е 
повеќекратна. Секако, најголема корист лежи во фактот што информациите 
произлегуваат од официјалните регистри кои претставуваат најверодостојни 
бази на податоци. 
Несомнено, најголем ефект би бил чекорот напред кој јавната администрација во 
регионот ќе го преземе со воведувањето на прекугранични електронски 
аналитички алатки кои ќе дадат поддршка на деловните субјекти во нивното 
секојдневно донесување на деловни одлуки на Единствениот Пазар во регионот.  
Подобрениот пристап до сигурни информации во реално време за деловните 
субјекти во регионот ќе го зголеми нивото на доверба на пазарот и 
конкурентноста, и значително ќе ја подобри прекуграничната трговија и 
инвестиции во регионот на југоисточна Европа.  
Активности кои ЦРРМ ќе ги спроведува во 2019 година е воспоставување на сите 
13 производи предвидени со проектот и отпочнување на пристап за корисниците 
најпрво до бесплатните информации на порталот како и проширување на 
услугите кон корисниците кои ќе се наплатуваат. Исто така  преку ОЕ - ОМОЈ 
континуирано во годината која следи ќе се овозможи беспрекорна промоција на 
истиот, доближување на можностите кои ќе ги нуди проектот за корисниците и 
запознавање во потенцијалните можности за унапредување на истиот од 
маркетинг перспектива односно согласно потребите на крајниот корисник. 
 
 
Приоритет: висок 
Надлежност: СВР, ТР, OMOJ, СИТ, ОПРМ, во координација со работното тело за 
Регионалниот портал 
Временска рамка:  јуни 2019 година 
 
 
 
2.9 Подобрување на услугите на ЦРРМ за големи корисници  
 
Образложение: Грижата за големите корисници на ЦР е активност со висок 
приоритет, поради тоа потребни се повеќе активности во насока на 
идентификување на нивните барања и потреби, остварување и подобрување  на 
двонасочна комуникација со големите корисници како и анализа на нивното 
влијание врз оперативните процеси кои се одвиваат во ЦРРМ. За таа цел ЦРРМ е 
во насока на понатамошно подобрување на услугите за оваа група на корисници 
и подобрување на продажбата во целост во институцијата, како и 
воспоставување на систем за редовно следење на издадените информации.  
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Очекувани влијанија: Зголемен број на издадени информации, зголемување на 
приходите на ЦРРМ, издавање на информации согласно потребите на 
дефинирани таргет корисници, зголемување на ефикасноста и ефективноста во 
работењето со големите корисници, зголемување на задоволството од услугите 
на ЦРРМ кај големите корисници. 
 
 
Приоритет: висок 
Надлежност:СВР, ОМОЈ 
Временска рамка: јуни 2019 
 
2.10. Сала за јавни услуги – единствена точка на услуги 
 
Образложение: Проектот сала за јавни услуги – единствена точка на услуги  е 
проект на Владата на Република Македонија преку реализација на  МИОА и 
останати Институции на државата меѓу кои и Централен регистар на Република 
Македонија. Под овој проект се подразбира физичко присуство на повеќе 
институции на едно место – една канцеларија со повеќе шалтери од различни 
институции од каде граѓаните на Република Македонија ќе можат да добијат 
информации од повеќе институции истовремено без притоа да губат време и 
средства преку посета на повеќе локации каде институциите имаат свои 
канцеларии. Информациите кои ќе можат да се добијат од ЦРРМ се информации 
преку системот за е-потврди и дистрибутивниот систем. Надоместокот за овие 
услуги е согласно постоечката усвоена Тарифа на ЦРРМ. 
 
Очекувани влијанија: Сала за јавни услуги како проект во кој е вклучен и ЦРРМ 
значи издавање на информации преку системот за е-потврди и дистрибутивниот 
систем на друга локација во Скопје заедно со други Институции на РМ. За таа цел 
ЦРРМ има потреба од  ангажирање на 2-ца вработени од ЦРРМ кои ќе ротираат 
во период од еден месец, поврзување на постоечкиот информатички систем на 
ЦРРМ со новата канцеларија – сала за јавни услуги, континуирано одржување и 
подршка од страна на СИТ за беспрекорно функционирање на салата за јавни 
услуги, обезбедување на технички и организациски мерки за целосно  и 
непречено издавање на услугите од ЦРРМ.Воспоставувањето на овој проект во 
пракса за граѓаните на РМ би значела повеќекратна корист и тоа: помали 
трошоци, пократко време за добивање на повеќе информации од повеќе 
институции истовремено, подобра достапност до услугите на ЦРРМ и сл. 
 
 
Приоритет: висок 
Надлежност: СВР, ОМОЈ 
Временска рамка: јуни 2019 
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2.11. Имплементација на Регистар на обезбедени трансакции 
 
 
Образложение: Имплементацијата на единствениот регистар на обезбедени 
трансакции треба да даде нов квалитет во пристапот кон кредитирање посебно 
за малите и средни претпријатија. Со нив под единствен режим треба да се 
обединат постојните регистри за залог, лизинг, фидуција и продажба со 
задржување на правото на сопственост, но и поедноставување на постапката за 
пристап до кредитирање.  

Проектот е одобрен од страна на Швајцарската Агенција за Помош (SECO) и ќе 
биден менаџиран преку Меѓународната Финансиска Копрпорација (ИФЦ).  

Во тек се последните подготвителни активности за отпочнување на проектот кое 
е планирано за првиот квартал од 2019 година. 

Проектот има неколку компоненти и тоа: 

1. Воспоставување на нова интегрирана правна рамка за обезбедени 
транскации; 

2. Имплементација на нов единствен регистар на обезбедени транскации; 

3. Организациска компонента вклучително и обуки за кредитодавателите. 

Главните недостатоци на постојниот систем, кои треба да бидат отстранети со 
имплементација на Регистар на обезбедени трансакции се: 

• Фрагментираност на правната рамка која ја регулира материјата – во 
моментот обезбедените трансакции се регулираат со неколку посебни 
закони (залог, лизинг, фидуција, пренос на сопственост, факторинг). Со 
тоа не е обезбеден функционален пристап кон пристапот до 
кредитирање на основа на обезбедени трансакции врз подвижни 
ствари и права и постои неусогласеност со меѓународните најдобри 
пракси 

• Иако Залогот, лизингот и фидуција се водат во ЦРРМ, поединечните 
трансакции не се регистрираат во единствен регистар. Тоа значи дека 
секој вид на упис (залог, лизинг, фидуција) се регистрираат засебно 
што не придонесува кон целосно функционален пристап. Понатаму 
иако уписите се вршат по електронски пат, одговорноста за проверка 
на веродостојноста на поднесените податоци во голема мерка е на 
товар на вработените во ЦРРМ.  

• Потреба од зајакнување на институционалниот капацитет на ЦРРМ со 
цел регистрација на сите видови на обезбедени трансакции 
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Очекувани влијанија: Воспоставувањето на единствен регистар на обезбедени 
трансакции во ЦР би ги опфатил  следниве активности: 

• Ревизија на постојаната правна рамка вклучително и Законот за 
договорен залог, Законот за лизинг, Законот за стечај, Законот за 
обезбедување на побарувања, Законот за финансиски обезбедувања 
и Законот за финансиски друштва.  

• Поддршка на процесот на носење на потребните законски и 
подзаконски акти. 

• Изградба на нов интегриран регистар за обезбедени трансакции како 
замена за постојните регистри 

• Автоматизација на процесите за проверка преку интеграција со клучни 
надворешни извори на податоци  

• Компонента за конверзија и миграција на активните предмети од 
предметните регистри 
 

Интеграцијата со надворешните извори е во насока на намалување на 
административниот товар на вработените на ЦРРМ за проверка и верификација 
на поднесените апликации, во насока на приближување кон концептот на 
регистар базиран на „известување“.  

 
Приоритет: висок  
Надлежност: СВР, ОПРМ, надлежни раководители на ОЕ 
Временска рамка: отпочнување прв квартал на 2019, реализација до декември  
2019 
 
 
2.12 Директна корисничка поддршка за корисници на услуги 
 
Образложение: Имајќи ја предвид улогата на ЦРРМ и сервисната ориентација на 
институцијата, корисничката поддршка треба да овозможи соодветни 
информации за корисниците со цел да им помогне во предизвиците за 
пристапување, користење и плаќање на услугите кои ги нуди институцијата.  
• Основна поддршка 
Основната поддршка подразбира решавање на основните, секојдневни 
проблеми и предизвици на корисниците во врска со начинот, местото и 
обрасците потребни за користење на некоја услуга на ЦРРМ, барања за 
информации од јавен интерес, достапноста на генерални информации како и 
делење на тие информации информации за локации на институцијата и 
достапност на конкретни услуги на секоја локација и други генерални теми од 
интерес. Вработените на ЦРРМ кои пружаат основна поддршка треба да бидат 
задолжени и за иницијалното преземање на случајот. 
Вработените на ЦРРМ кои нудат основна поддршка треба да можат да одговорат 
и на некои основни потреби од техничка, односно правно-административна 
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природа. Ова пред сѐ се однесува на најчестите проблеми кои ги имаат 
клиентите, а кои не подразбираат високи технолошки или правни познавања; 
• Техничка поддршка 
Техничката поддршка го покрива делот за решавање на техничките проблеми и 
предизвици со кои се соочуваат корисниците при користење на услугите на 
ЦРРМ. Ова пред сѐ се однесува на електронските услуги каде корисниците имаат 
директен контакт со системите на ЦРРМ и условите кои тие треба да ги задоволат 
со нивните апарати преку кои го изведуваат пристапот (компјутер, мобилен 
телефон, таблет). 
Вработените на ЦРРМ кои би имале задача за пружање на техничка поддршка 
треба да имаат технолошки знаења и одлично познавање на системите и 
електронските услугите кои ги нуди ЦРРМ; 
• Правна/Административна поддршка 
Ваквиот вид на поддршка ги покрива проблемите и предизвиците со кои се 
соочуваат корисниците од правна перспектива (со цел да се обезбеди складност 
со постоечката законска регулатива на Република Македонија), односно 
административна перспектива (со цел да се обезбеди складност со 
административните процеси на ЦРРМ и интерната регулатива на институцијата). 
Вработените на ЦРРМ кои би имале задача за пружање на правна и 
административна поддршка треба да имаат солидна правна основа и одлично 
познавање на законската регулатива и интерните прописи кои се однесуваат на 
целокупното работење на ЦРРМ, како и на секоја поединечна услуга без разлика 
на начинот на која таа се користи; 
 
Очекувани влијанија: ЦРРМ треба да ги поддржи следните канали на 
комуникација со клиентите со цел пружање на поддршка: 

 Е-маил поддршка што подразбира можност за клиентот да испрати е-
маил порака до ЦРРМ преку контакт форма поставена на веб страницата 
на ЦРРМ. Самата адреса за е-маил комуникација не треба да биде јавно 
објавена, ниту пак треба да се прифаќа иницирање на нови случаи преку 
директна порака до оваа адреса (без притоа да се искористи контакт 
формата). Една од причините за ваквата поставеност е ЦРРМ да се осигура 
(преку задолжителни полиња во формата за поднесување) дека секоја 
иницијална порака ги содржи сите податоци потребни за евидентирање и 
понатамошно процесирање на случајот; 

 Телефонска поддршка преку единствен јавно објавен телефонски број за 
контакт; 

 Интернет аплет за комуникација (Online chat) имплементиран и достапен 
на веб страната на ЦРРМ. Се работи за класична апликација за 
комуникација на која клиентот може да и пристапи и без потреба од 
инсталација или најава да иницира разговор преку пишани пораки со 
вработен на ЦРРМ. Ваквата апликација треба да биде функционална без 
разлика дали клиентот ја пристапил преку компјутер или мобилен 
телефон. Иницирањето на комуникација од страна на клиентот може да 
биде условено со внесување на одредени информации (соодветно на 
задолжителните полиња во формата за контакт опишана погоре); 
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 Поддршка преку популарни мобилни апликации за комуникација 
(Viber, WhatsApp и слично) кои би овозможиле ефтина комуникација со 
клиенти кои се во странство, или пак немаат локален телефонски број за 
контакт. Потребата од ваква поддршка би била посебно нагласена во 
отсуство на Online chat опцијата опишана погоре. Во секој случај овој тип 
на поддршка не треба да биде официјално објавен, но ваквиот канал на 
комуникација треба да биде опција која вработените на ЦРРМ може да ја 
искористат во одредени случаи (во договор со клиентот). 

Важно е да се напомене дека во секој случај целокупната комуникација треба да 
се одвива преку е-маил адреса, телефонски број, број на мобилен телефон итн. 
(по една од секој тип) кои се одредени од институцијата за таа намена. Ова 
вклучува и комуникација преку мобилните апликации за поддршка (Viber, 
WhatsApp и слично) кои треба да бидат асоцирани со посебен број за таа намена. 

 24/7 поддршка 
Во зависност од своите капацитети, институцијата треба да обезбеди минимум 
основна поддршка за клиентите, додека техничката и правно-
административната поддршка може да бидат достапни само во работни денови 

 Инфо шалтери во канцелариите на ЦРРМ 
Во зависност од големината на локалната канцеларија на ЦРРМ може да бидат 
организирани т.н. Инфо шалтери каде клиентите може да добијат само основна 
поддршка (пред сѐ во врска со начинот, местото и обрасците потребни за 
физичко поднесување). Техничката и правно-административната поддршка за 
клиентите лично во рамките на канцелариите на ЦРРМ треба да биде избегната, 
освен кога за конкретен случај е потребно претставник на тимовите за поддршка 
лично да се сретне со клиентот. 
 
 
Приоритет: висок  
Надлежност: СВР, ОПРМ, надлежни раководители на ОЕ 
Временска рамка: март  2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Планирани активности за 2019 година на одделение за планирање, развој и 
меѓународна соработка 
 
3.1 Одржување на интегриран менаџмент систем ISO 9001, ISO 14001 и ISO 
45001 

 
Подобрување на квалитетот на работењето во ЦР во континуитет. 
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3.1.1. Активности ISO 9001 

 
  Следење на реализацијата на целите на ЦР согласно преглед и 

реализација на цели во делот каде ОПРМ има одговорност и надлежност 
на истите 

 Унапредување на внатрешниот систем на регулативни документи преку 
документирање на секој процес во ЦР. 

 Редовно вршење на интерен audit според планот за интерни проверки во 
ОЕ  во ЦР април и септември 2019 година. 

 Справување со неусогласеностите со стандардите преку покревање на 
коректии  мерки и мреки за континуирано подобрување согласно планот 
за корективнимерки и мерки за континуирано подобрување.  

 Запазување на роковите за финализација на регулативата и реализација 
на активностите поврзани со утврдените неусогласености по направените 
интерни проверки во согласност со регистарот на корективни дејствија и 
мерки за подобрување.  

 Подобрување на организацијата преку системот за само-евалуација 
 Воспоставување на електронски систем за следење на покренати 

корективни дејствија - Подобрување на работните процеси, едноставно и 
ефикасно следење на покренатите корективни дејствија и почитување на 
роковите согласно интерните регулативи. 
 

 
Приоритет: висок 
Надлежност: ОПРМ како координатор во соработка со сите организациски 
единици во ЦР. 
Временска рамка: септември 2019, континуирано 

 
3.1.2. Активности ISO 14001 

 
 Идентификација и следење на законските регулативи – законот за 

животна средина и законот за управување со отпад 
 Идентификација и вреднување на аспектите на животната средина 
 Управување со аспектите кои се идентификувани како значајни за ЦР ( 

електронски отпад, хартија, батерии ) 
 Водење на единствен регистар на институцијата за одложена хартија и 

електронски отпад  
 Изработка и корегирање на договори со деловни партнери, соработници 

и добавувачи во институцијата и надвор од неа согласно стандардот 
(додавање на член за заштита на животна средина).  

 Реализирање на потребните набавки во врска со стандардот согласно 
извештајот од направените интерни проверки 

 Реализирање на потребните набавки во врска со стандардот согласно 
извештајот од направените надворешни проверки при ре-
сертифицирањето на институцијата 
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Приоритет: висок 
Надлежност: ОПРМ како координатор во соработка со сите организациски 
единици во ЦР. 
Временска рамка: септември 2019, континуирано 
 
 
3.1.3. Активности ISO  45001 
 

 Заштита и безбедност на вработените - Решавање на прашањето со 
Стручно лице за безбедност и заштита на работа  

 Подобрување на условите за работа по организациски единици на ЦР – 
градежни зафати, набавка на канцелариски мебел, подобрување на 
ергономија и сл. 

 Координација при исполнување на обврските на ангажираната куќа за 
водење на активности поврзани со безбедност и здравје при работа 

 Заштита и безбедност на вработените ( обука на вработени  за БЗР кои 
немаат поминато ). 

 Реализирање на потребните набавки во врска со стандардот согласно 
извештајот од направените интерни проверки. 

 Изработка и корегирање на документите во институцијата и надвор од неа 
согласно стандардот ( додавање на член за заштита и безбедност при 
работа ). 

 Реализирање на потребните набавки во врска со стандардот согласно 
извештајот од направените надворешни проверки при ре-
сертифицирањето на институцијата. 

 Прилагодување согласно промените на OHSAS 18001  во ISO 45001 
стандард кои произлегуваат од првата верзија како ISO стандард 

 
Приоритет: висок 
Надлежност: ОПРМ како координатор во соработка со сите организациски 
единици во ЦР. 
Временска рамка: септември 2019, континуирано. 
 
3.2 Безбедност на информации на ЦР 
 
Образложение: Унапредување на состојбата во сите сегменти и процеси од 
работењето на ЦР од аспект на безбедност на информациите. Целосна 
имплементација и ставање во функција на системот за безбедност на 
информации на сите нивоа во ЦР. Усвојување на изработена регулатива и 
изработка на регулативна документација согласно потребите. Редовно 
контролирање и превземање на мерки за континуирано подобрување на 
системот. Согласно обемот на работа, активностите кои ги извршуваат 
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вработените во ОПРМ, законските обврски и трендовите на современото 
работење потребата за понатамошно унапредување на организациската 
единица е неминовна. 
 
Очекувани влијанија: Заштита на податоците од државен интерес, делегирање 
на одговорности на поединци кои располагаат со информации, воспоставување 
на систем кој ќе го унапреди работењето во сите сегменти на инситиуцијата од 
аспект на безбедност на информации.  
 

 
Приоритетна задача е исполнување на барањата на ISO 27001:2013 и конечна 
реализација на проектот преку сертифицирање согласно ISO 27001:2013. 
  
 
3.2.1.1 Активности 

 
 Унапредување на состојбата во сите сегменти и процеси од работењето 

на ЦР од аспект на безбедност на информациите; 
 Координација при исполнување на барањата на стандардот од страна на 

Секторот за информатичка технологија. 
 Заштита на податоците и подигање на свеста кај вработените, 
 Воспоставување на систем за безбедност на информации и  

имплементација на барањата на ISO 27001:2013 
 Обезбедување на контролни мерки за безбедност на информациите 
 Обезбедување на технички мерки за безбедност на информациите 
 Обезбедување на организациски мерки за безбедност на информациите 
 Воведување на контролни и технички мерки од областа на безбедноста на 

информациите, преку изработка и примена на  регулативна 
документација; 

 Обезбедување на физички мерки  за безбедност на информациите 
 Превземање на мерки за намалување на ризиците согласно планот за 

третман на ризиците согласно нивното значење. 
 Сертифицирање на системот за безбедност на информации според ISO 

27001:2013 
 Користење на интелектуални услуги заради сертификација на системот 

за безбедност на информации вo ЦРРМ по меѓународниот стандард ISO 
27001:2015, за што треба да биде извршено Penetration testing and 
Voulnerability testing 

  Да се изработи студија за Business Continuity – План за вонредни 
состојби; 
 
 

Надлежност: ОПРМ 
Временска рамка: декември 2019 

3.2.1 Одржување на Систем за Безбедност на информации според барањата на 
ISO 27001:2013 
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Класифицирање на целокупната документацијата за регулирање на деловните 
процеси во ЦР произлезени од приоритетната дејност и останатите 
организациски процеси. 
 
3.2.2.1. Активности 

 Степенување на деловните информации во ЦР;  
 Примена на усвоената Матрица со список на деловни информации; 
 Примена на усвоената Директива за класифицирање на документација и 

интерни деловни информации во ЦР. 
 
Надлежност:ОПРМ и поедини ОЕ 
Временска рамка: декември 2019 
 
 

Класифицирање на документацијата во ЦР и обезбедување на соодветни 
технички и организациски мерки согласно законот за класифицирани 
информации. 
 
3.2.3.1 Активности 

 Организирање на физичко обезбедување и примена на технички и други 
средства за обезбедување на објекти и простории во кои се чуваат 
класифицираните информации (согласно Директивата на Директорот на 
ЦР за работа со класифицирани информации добиени од државни органи) 
 

 Изработка на регулативни документи, класифицирање на постоечката 
документација во ЦР и исполнување на останатите критериуми согласно 
законските обврски. 
 

 Добивање на серификати за лица кои ќе работат со класифицирани 
информации во ЦР од страна на Дирекцијата за класифицирани 
информации во Република Македонија. 

 
Надлежност:ОПРМ и поедини ОЕ 
Временска рамка: декември 2019, континуирано 
 
 
 

 
 

3.2.2. Регулирање на безбедноста на деловни информации на ЦР  

3.2.3 Регулирање на класифицирани информации во ЦР добиени од државни 
органи 

3.2.4. Регулирање на заштита на личните податоци во ЦР  
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Целта на оваа задача е да се дефинираат одговорностите, правата и обврските 
поврзани со заштитата на личните податоци на вработените во ЦР како и заштита 
на личните податоци кои произлегуваат од основната дејност на ЦР.  
 
 
 
 
 
3.2.4.1 Активности 
 

 Решавање на прашањето со матичниот број на физичките субјекти  во 
правните субјекти при издавање на услугите од институцијата 

 Навремено и точно ажурирање на збирките на лични податоци,   
 Воведување на конкретни организациски и технички мерки за заштита на 

личните податоци во ЦР.  
 Превземање на конкретни активности, задачи и одговорности  од страна 

на лицето назначено за офицер за заштита на лични податоци од ОПРМ. 
 Континуирана соработка со надлежните субјекти од оваа проблематика 

надвор од институцијата ( ДЗЛП и сл. ) 
 Постапување согласно усвоената регулативна документација за заштита 

на лични податоци и нејзина континуирана примена. 
 Координација и соработка при редовна контрола согласно Закон од 

страна на ДЗЛП. 
 Корекција во системот за е-потврди и останати системи заради контрола 

на ЕМБГ при издавање потвди. 
  Воспоставување начин за увид и издавање на списи/извадоци од 

регистарска влошка заради контролата над ЕМБГ содржана во нив. 
 Примена на новите законски барања согласно законот за заштита на 

лични податоци 
 Потпишување на изјава за незлоупотреба на личните податоци од страна 

на вработените во ЦР. 
 

Надлежност:ОПРМ и поедини ОЕ 
Временска рамка: декември 2019, континуирано 
 
 
3.3 Воведување на методологија за следење и реализација на планови, цели, 
проекти  
 
Образложение: Воспоставување на систем и пропишана методологија за 
планирање, следење и реализација на планови, цели и проекти. Преку конкретни 
мерливи показатели да се планира и следи  реализацијата на плановите, целите 
и проектите во ЦР.  
 
Очекувани влијанија: Во континуитет следење на активностите и реализацијата 
на плановите, целите и проектите со цел успешно планирање на наредните 
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активности, утврдување на степен на реализација, превземање на конкретни 
мерки за  понатамошна реализација. Изработка на поединечни инвестициски, 
бизнис планови на долгорочно и краткорочно ниво како и акциони планови за 
нивна реализација. 
 
Приоритет: висок 
Надлежност: ОПРМ 
Временска рамка: декември 2019 
 
 
3.4 Управување со ризици во ЦР 
 
Образложение: Во насока на реализација на целите на ЦР на РМ и подигање на 
свеста за важноста на ризиците потребно е да се направи целосна анализа за 
управување со ризици, регистар на ризици и да се донесе акциски план со кој ќе 
бидат дефинирани програмите, активностите, потребните ресурси и финансиски 
средства за нивна реализација, како и очекуваните резултати. 
 
Очекувани влијанија: Ажурирање на матрицата  на ризици, намалување на 
штетните влијанија по институцијата преку утврдени ризици, донесување на план 
за управување со ризиците на ниво на институција, сопственици на ризици, 
проценка и оцена на ризици (идентификација, анализа, верификација), 
постапување со ризици, следење, мерење, надзор и континуирано подобрување 
на процесот на управување со ризиците, донесување на одлуки на менаџментот 
во корист на институцијата. 
 
Приоритет: среден 
Надлежност: ОПРМ и надлежни раководители на ОЕ 
Временска рамка: декември 2019 
 
 
3.5 Подобрување на систем за интерна комуникација  
 

Образложение: Системот за интерна комуникација е од суштинска важност за 
транспарентно информирање. Ефикасното функционирање на системот ќе 
обезбеди зајакнување на имиџот на Институцијата, пред се во очите на 
вработените и крајните корисници на услугите . 
Исполнување на обврските согласно усвоената регулатива во ЦР, подобрување 
на системот на интерната комуникација на сите новоа во ЦР вклучувајќи ги и РРК 
и РК.  
 

Очекувани влијанија: Целта на активностите за интерна комуникација е 
зајакнување на довербата на вработените во процесите на институцијата и во 
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раководството и да ја подобри ефикасноста на работните процеси врз основа на 
правовременото и точно информирање на вработените. 
 Подобрување на деловното работење во ЦР и зголемено задоволство кај 
вработените и корајните корисници на ЦР. Преку подобрување на техничките 
можности и превземање на мерки за достапност на информациите до сите 
канцеларии ќе обезбеди точност, квалитет , брзина во информираноста кај секој 
вработен. 
 
Приоритет: висок 
Надлежност: ОПРМ со надлежни ОЕ 
Временска рамка: континуирано, 2019 

 
 

 
3.6 Развој на нови производи 
 
Образложение: Регулирање на прашањето за развој на нови производи, 
воспоставување на систем за развој на нови производи, преку следење на 
светските трендови, вклучување на сите вработени како и вклучување на нашите 
корисници преку воспоставување на унапреден систем за добивање на повратна 
информација за нивните потреби, во создавањето и развојот на нов производ. 
 
Очекувани влијанија: Точно определена постапка и процедура до развој на нов 
производ, обука на вработените за развој на нови производи, учество на секој 
вработен со своја идеја и искуство за развој на нов производ, создавање на 
производ кој е на барање на корисниците на услуги, зголемување на приходите 
на ЦР. 
 
Приоритет: висок  
Надлежност:ОПРМ, ОМОЈ, СВР и надлежни раководители 
Временска рамка:декември 2019 
 
 
 
3.7 Аналитичка обработка на статистичките податоци за услугите и 
финансиските показатели на ЦР  
 
Овие задачи имаат цел да се изработат извештаи со аналитички пристап за 
физичкиот обем на услугите и финансиските показатели во ЦР за да се добијат 
показатели за остварување на планот, да се следи состојбата со финансиските 
показатели и издадените услуги како и да се предвидат  идните проекции. 

 
 
 

 Врз основа на добиени податоци и извештаи од поедините ОЕ, изработка  
на тромесечни и полугодишни  извештаи со аналитички пристап, 

3.7.1 Активности 
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 Партиципација во изработка на тромесечни и полугодишни извештаи за 
квантитетот и квалитетот на услугите 

 Координација при изработка на тромесечни и полугодишни извештаи и 
анализи меѓу повеќе организациони единици. 

 
Надлежност: ОПРМ во соработка со ОЕ 
Временска рамка: квартално, 2019 
 
 
 
3.8. Имплементација на заедничката рамка за оценка - CAF 
 
Образложение: Заедничката рамка за оценка (Common Assessment Framework - 
CAF) е европски инструмент за управување со квалитетот за јавниот сектор, врз 
основа на спроведување на самооценување од страна на самата институција. Ова 
е дополнителна алатка кон низата инструменти воведени за промовирање и 
спроведување на потполни принципи за квалитет во институцијата. CAF моделот 
се базира на претпоставките дека одличните резултати во институцијата се 
постигнуваат низ водство темелено на инспиративна стратегија и планирање и со 
поддршка на луѓето како најдрагоцен капитал, преку градење партнерствата, 
рационално искористување на ресурсите и унапредување на процесите.  
 
Очекувани влијанија: Употребата на CAF и овозможува на институцијата да 
иницира процес на постојано унапредување во нејзиното работење; да направи 
проценка на работењето, врз основа на докази за квалитет во управувањето 
темелени на критериуми широко прифатени низ јавниот сектор во Европа; да ги 
идентификува подеднакво напредокот, но и слабости во постигнувањата; да 
пронајде начин да постигне конзистентност и консензус за она што треба да биде 
направено за да се подобри организацијата; да обезбеди поврзаност помеѓу 
резултатите што треба да се постигнат и добрите практики како тоа да се направи 
и да го измери прогресот низ периодични само-оценки. 
 
 
Приоритет: висок 
 
Надлежност: ОПРМ 
Временска рамка:април  2019 
 
 
 
 
4. Планирани активности за 2019 година на одделение за маркетинг и односи 
со јавност 
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4.1 Mаркетинг стратегија на Централен регистар на Република Македонија 

Образложение: Врз основа на усвоената Политика за комуникација на ЦРМ  која 

претставува генерален документ, како и произлезениот регулативен документ - 

Стратегијата за надворешна комуникации и односи со јавност, согласно 

одговорностите и овластувањата континуирано ќе се одржуваат односите со 

јавноста, целните групи и крајните корисници на услугите на Централен регистар. 

Се планира ажурирање на стратегијата со креирање профил на ЦР и на други 

социјални мрежи. Ќе се изработуваат поединечни (акциски) планови за 

имплементација. 

Очекувани влијанија: Ќе се идентификуваат клучните целни групи, ќе се 

селектираат посебни канали за комуникација со цел да се овозможи пренос на 

неопходните информации до клучните целни групи, со цел да се обезбеди 

пренос на јасни пораки до целниот аудиториум. 

Приоритет: среден 
Надлежност: ОМОЈ 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 
 
 
 

4.2. Интерен портал на ЦРРМ 

 
Образложение: Во поглед на содржините кои ќе се објавуваат на Интернет 
портал, ОМОЈ во координација со ОПРМ континуирано и редовно ќе изготвува 
информации и новини поврзани со работењето на институцијата, кои ќе се 
објавуваат  и ажурираат во координација со администраторот. Зголемување на 
ефикасноста на комуникацијата, унифицирање на праксите, олеснета размена на 
информации и искуства. 
 
Очекувани влијанија: Имплементирање на Директивата за интерна 
комуникација во целост би значело подобрување на целокупната  интерна 
комуникација која е во надлежност на ОПРМ. Надградбата на интерниот портал  
ќе овозможи точно и навремено информирање на вработените на ниво на цела 
Институција. 
 
 
Приоритет: висок 
Надлежност: ОМОЈ, ОПРМ 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 
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4.3 Спроведување на истражувања помеѓу целни групи 

 
Образложение: Како и изминатите години, ОМОЈ активно ќе ги истражува 
потребите на целните групи како за нови производи и услуги на ЦРРМ, така и за 
подобрување  и надградба на постоечките, со цел да се земе предвид повратна 
информација од корисниците на услугите, за новите производи и услуги да бидат 
и да одговараат на нивните потреби и да бидат соодветно приспособени врз база 
на корисничко искуство. 
 
Очекувани влијанија: При мерење на задоволството на корисниците и анализа 
на податоците, ќе се стави акцент на мислењето на специфични и 
конкретизирани целни групи поврзани со услугите на ЦРРМ по пат на 
истражување. 
Исто така, ќе се земат предвид сите сугестии и предлози од страна на 
корисниците за континуирано подобрување на системот за маркетинг и односи 
со јавност како и процесот на давање на сите услуги од страна на Централен 
регистар. По спроведените мерење се изработуваат извештаи од истите, врз 
основа на кои произлегуваат мерки за зголемување на задоволството на 
корисниците на услуги на ЦР. За да се продолжи со понатамошното истражување 
преку дефинирани таргет групи како корисна алатка во ЦР се користи апликација 
за спроведување истражувања – monkey survey за што во 2019 година потребно 
е да се продолжи лиценцата за користење на истата. 
 
Приоритет: среден 
Надлежност: ОМОЈ, ОПРМ, СИТ 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 
 
 
 
 
 
4.4 Воспоставување на процес на решавање на проблеми и рекламации на 
корисниците на услуги во ЦР 
 
Образложение: Процес на решавање на проблеми и рекламации на 
корисниците на услуги во ЦР е од огромна важност и неговото спроведување во 
целос од страна на ОЕ има за цел квантитативно намалување на бројот на 
рекламации од една страна и зголемување на квалитетни услуги од друга страна 
кон своите корисници. 
 
Очекувани влијанија: Врз основа на Стратегијата за надворешна комуникација 
потребно е  воспоставување  и примена на Упатството за регулирање на процесот 
за постапување со рекламации добиени од корисниците на услугите на 
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Централен регистар УР 105 – 09 – 01 би значело превземање на повеќе 
активности од аспект на овој процес и тоа: 
Категоризирање на проблемите и рекламациите согласно нивната важност, 
сложеност и приоритет за ЦР и корисниците, мониторинг и анализа на 
рекламациите, изработка на извештај од анализата на рекламациите и негово  
разгледување од страна на ВР и предложување на мерки за надминување на 
проблемите и решавање на рекламациите.  
Во координација со останатите орагизациски единици во ЦРРМ, ОМОЈ и 
понатаму ќе дава суштински и детални точни одговори на секојдневните 
прашања, проблеми и рекламации  од страна на странките упатени телефонски, 
преку електронска пошта или преку поднесен образец за рекламација во најкус 
можен рок, со цел да се подобри општата слика за нивото на квалитетот на 
испорачаните услуги од страна на Централниот регистар.  
 
Приоритет: висок 
Надлежност: ОМОЈ 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 
 
 
 
4.5 Интернет дистрибутивен систем и Систем за е-потврди 
 
Образложение: ОМОЈ и во текот на 2019 ќе продолжи континуирано да 
спроведува низа активности, со цел остварување успешна реализација и 
функционирање на ИДС и Системот за е-потврди, кои како дел од електронските 
услуги кои ги нуди ЦРРМ паралелно функционираат и овезбедуваат брз и 
едноставен пристап до одреден број информации. 
 
 
Очекувани влијанија: 

 Техничка помош и Поддршка на регистрирани корисници 

 
Секојдневната комуникација со корисниците придонесува нивно навремено 
информирање за евентуални измени во функционалнстите на системите, за 
новите можности  при извршена надградба, како и за начинот на користенње 
на системите. Дополнително, грижата за корисниците на дистрибутивниот 
систем опфаќа обука за користење на системот за новите корисници, 
решавање тековни пријавени проблеми и неправилности, испраќање 
корисни информации по електронски пат, навремено додавање на 
уплатените средства на салдата на корисниците, давање инструкции при 
креирање кориснички налог и барање за пристап во апликацијата, помош 
при најавување во системот, како и насоки при добивањето на нарачани 
производи. 
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 Склучување нови договори за користење на интернет дистрибутивниот 

систем 

o Со примена на маркетиншки алатки и вкрстена промоција, 

проактивно ќе се презентираат придобивките од системот на 

потенцијални корисници од разни целни групи, со цел бројот на 

регистрирани корисници  и склучени договори да се зголеми и да  

биде постојано во нагорна линија. 

 
 

 Склучени 
Договори за 
ИДС 2018 –
пакет 5000 

Склучени 
Договори за 
ИДС 2018 –
пакет 8000 

Склучени 
Договори за 
ИДС 2018 –
пакет 10000 

Склучени 
Договори за ИДС 
2018 –пакет 
15000 

Број на склучени 
договори во 2018 

33 21 7 7 

 
 

 

 Предлози за надградба на системите и производи  

o Како резултат на тоа што ОМОЈ е во постојан дослух директно со 

корисниците на системите, и следејќи ги нивните потреби, ќе нуди 

предлози за надградба на производи кои се користат преку 

системот, ќе дава предлози за подобрување на корисничкото 

искуство и/или модифицирање на системите. 

 

 Спроведување кампањи за промоција на системите 

o Омој ќе врши промоција на дистибутивниот систем и системот за 

е-потврди преку организирање кампањи со цел запознавање на 

определени таргет групи со поволностите, брзината 

едноставноста, квалитетот на услугата и ажурноста на добиените 

податоци  при  користење на двата система.доколку се утврду 

потреба ќе се израаботи промотивен и едукативен леток , 

поединечно за секој систем 

 

 Следење на спроведување на процедурата за ИДС  

 

 Спроведување прашалник за испитување на задоволството на 

регистрираните корисници на ИДС 

 

 Следење на упатството за рекламации од странките 

 

Приоритет: висок 
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Надлежност: ОМОЈ/СИТ 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 

 
 

 
4.6  Подготовка на корпоративен, промотивни материјал и учество во 
изработка на материјали за репрезентација  и промотивни материјали за 
подршка на регистрите  

 
Образложение: Во координација со Кабинетот на Директорот на ЦРРМ и со 
Секторот за водење регистри, ОМОЈ ќе учествува и координира во обмислување, 
конципирање и изработка на промотивни материјали (летоци, видео-спотови, 
информативни брошури, итн.), вклучувајќи брендиран промотивен материјал, 
брошури со каталог на услуги и појаснување за начинот на добивање на истите.  
 
Очекувани влијанија: Заради одржување на институционалното ниво, ОМОЈ ќе 
учествува во координација при набавка на работни униформи за фронт офис 
вработени и останатите кои имаат директен контакт со странки. Изготвувањето 
на овие материјали е со цел поефикасно, навремено  и целосно промовирање на 
одредена услуга или новина во текот на работењето на институцијата. Зголемена 
свесност за услугите што ги нуди ЦР, зголемен обем на работа и зголемени 
приходи од продажба, единствена промотивна алатка е веб-локацијата на ЦР 
 
Приоритет:висок 
Надлежност: ОМОЈ, Кабинет на Директор, ОЈН 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 

 
 

 
4.7  Публикација за најуспешни фирми 
 
Образложение: Како резултат на досегашната заемна соработка со Еуро бизнис 
центарот, ОМОЈ и во 2019 година ќе изготвува материјали (обраќање на 
Директорката на ЦРРМ) за публикацијата 200 најголеми и најуспешни фирми во 
Македонија, како и обраќања за останати настани во кои Централен регистар ќе 
земе учество. 
 
Очекувани влијанија: Афирмација на Централен регистар, задржување на 
добриот имиџ на Институцијата. 
 
Приоритет: низок 
Надлежност: ОМОЈ/одделение за годишни сметки 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 
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4.8  Комуникација со медиуми 
 
Образложение: Следејќи ја Стратегијата за комуникација и односи со јавноста на 
ЦР, но и согласно основните принципи и начела на комуникацијата кои досега се 
покажаа како клучен фактор во одржувањето на позитивен имиџ на 
институцијата, ЦРРМ секогаш е  транспарентен и достапен за медиумите  
 
Очекувани влијанија: Од  таа причина ОМОЈ и во текот на 2019 г. ќе продолжи 
да одржува редовна и коректна комуникација со електронските и пишани 
медиуми и навремено ќе одговара на секое прашање на најпрецизен начин и во 
најкус можен временски рок. Со ваква практика ќе се запази досегашниот однос 
на доверба, поддршка и соработка со преставниците на медиумите. 
 
Приоритет: висок 
Надлежност: ОМОЈ/Кабинет на Директор 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 
 

 

4.9. Клипинг сервис 
 
Образложение: Во текот на 2018 година ОМОЈ имаше искуство да соработува со 
надворешна куќа за вршење на клипинг сервис за Централен регистар – Праша 
дневен клипинг кој нуди можност за трајно чување на сите информации излезени 
од медиумите а се поврзани со ЦР. Одделението и следната година активно ќе 
ги следи медиумите и ќе води клипинг на вестите и написите од значење за 
ЦРРМ.  
 
Очекувани влијанија: Редовно и ажурно следење на сите информации поврзани 
со Централен регистар кои се појавуваат во јавноста на дневно ниво, превземање 
на активни мерки и активности за понатамошно коректно и транспарентно  и 
точно информирање на граѓаните за се што е поврзано со ЦР, а е во нивен  
интерес, создавање на трајна архива на информации потврзани со Институцијата 
и нејзините активности. 
Клипингот ќе биде и основа, односно значаен фактор за планирање на идните 
комуникациски активности на ЦРРМ. 
 
Приоритет: среден 
Надлежност: ОМОЈ 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 
 
 
 
 
4.10. Организирање настани 
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Во координација со Кабинетот на Директорот на ЦРРМ и останатите ое се 
планира организирање прес-конференции, тркалезни маси, работни средби, 
дебати и семинари и обуки, презентации за ученици и студенти, во чии програми 
е предвидено изучување на трговското право,  и други области кои ги изучуваат 
учениците и студентите. Дополнително, ОМОЈ ќе подготвува обраќања за 
Директорката за сите пригодни настани и ќе учествува во обезбедување 
соодветни материјали за составување на говорите на другите учесници во 
настаните. Согласно потребите, одделението ќе организира гостувања во емисии 
на електронски медиуми (ТВ и радио), како и закажување на интервјуа и давање 
изјави за печатените медиуми и интернет-портали. 
 
Приоритет: среден 
Надлежност: ОМОЈ/Кабинет на Директор 
Временска рамка:  континуирано во текот на 2019 година 

 
 

 
 
 

Образложение: ОМОЈ ќе учествува во ажурирање на содржините на веб 
страницата на ЦРРМ, со предлози и идеи, како и составување на нови содржини 
и дополнување на постоечките. 
Соопштенијата и известувањата што ќе ги подготви ОМОЈ ќе се испраќаат до ИТ 
секторот за да се објават на веб страницата. 
ОМОЈ ќе биде директно вклучен и во изработката на останатите соджини на веб 
страницата, (упатства, почетна страница, итн), а ќе води и постојана грижа за 
ажурноста на објавените податоци. 
 
Приоритет:висок 
Надлежност: ОМОЈ  
Динамика: континуирано 
 

 
 
4.12.  Ребрендирање на Централен регистар - Промена на постоечкото лого - 
заштитниот знак на ЦР  
 
Образложение: Согласно промената на пристапот кон корисниците на услуги на 
институцијата, ЦР има потреба од промена на постоечкиот заштитен знак - логото 
на ЦР, кое не е променето од самото основање на институцијата. Во 2019 година 
е планирано да се ангажира и агенција за изведба на нов корпоративен 
идентитет кој сметаме дека ќе се одрази позитивно на имиџот на институцијата, 
мотивираноста на вработените и зајакнување на чувството на припадност и 
довербата кај корисниците. Досега не е официјализирано логото на ЦРРМ, се 
користат неколку, а истите се изработени аматерски и се непрепознатливи. 

4.11. Ажурирање на содржините на веб – страницата 
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Новиот знак освен што би ги опфатило визијата, мотото и целите на 
институцијата, потребно е да го опфати и новиот современ технолошки начин на 
кој корисниците на услуги комуницираат со ЦР (внес и дистрибуција на 
информации). 
 
Очекувани резултати: Подобрување на имиџот на Институција согласно новите 
светски трендови и прилагодување кон новите начини за приста до информации 
кон корисниците. 
 
Приоритет: висок 
Надлежност: ОМОЈ во координација со надлежни раководители  
Временска рамка: 2019 
 
 
4. Планирани активности за 2019 година на сектор за информатички технологии 
 
 
 
4.1. Спроведување на специјализирани и интерни обуки 
 
Образложение: Посета на специјализирани курсеви за: 

 Microsoft Official Courses/ Networking/ Security  

 Agile Scrum  

 Вовед во развој на Андроид апликации 

 SQL DataBases 

 Microsoft SharePoint Server 2013  

 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 

 Developing Windows Azure and Web Services 

 Организациска култура 

 Унапредување на менаџерски вештини, запознавање со алатки, вештини 
и техники за управување/раководење 

 Организациско однесување во проектни организации – Project 
Management 
 

Посета на интерни обуки: 

 подготвени за вработени во секторот за секојдневно одржување на 
системи и нови технологии  

 подготвени од вработени во другите ОЕ на Централен регистар. 

 специјализирани обуки подготвени за вработени во секторот одговорни 
за секојдневно одржување на системи за секој нов систем и за секоја 
надградба на систем што се поставува на продукција. 
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Очекувани влијанија: Стекнување со нови знаења, усовршување на знаењето на 
вработените и, преку имплементација на стекнатото знаење во работењето, 
подобрување на квалитетот на работата на вработените и на инсититуцијата. 
 
Приоритет : Висок 
Надлежност:СИТ 
Временска рамка:јануари - декември 2019 
 
 
 
 
 
4.2 Сценарио за опоравување од непогода (disaster recovery)  
 
 
Образложение: Финализирање на генерална процедура за бизнис континуитет 

и план за вонредни ситуации со тест сценарија, учество во нивно извршување 

(тестирање) и евалуација. Извршување (тестирање) и евалуација согласно 

процедура и план за disaster and recovery (процедура за бизнис континуитет и 

план за вонредни ситуации). 

 

Очекувани влијанија: Подготвеност на СИТ за непречено функционирање на ЦР 
при евентуални сценарија на целосни или делумни испади во системите на 
инсититуцијата. 
 
Приоритет : Среден 
Надлежност:СИТ 
Временска рамка: Процедура и план Август 2019. Тестирање, евалуација 2019. 
 

 
 
4.3  Осовременување и надградба  
 
 
Образложение: Осовременување и надградба на информатичката 

инфраструктура, надградба на постојните софтверски решенија и развој на нови 

преку имплементирање на нови технологии и ажурирање на постојните, како и 

отклонување на недостатоци на системите/регистрите: 

 Редовни активности во однос на следење и конфигурација на мрежна 

инфраструктура и телекомуникациски линкови , управување со Active 

directory и целокупниот системски софтвер и хардвер, управување со 

системите за правење на резервни копии , управување со антивирусна 

заштита 
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 Нова (замена на постојна) серверска инфраструктура и сервери за Скопје, 

вклучувајќи и мрежна инфраструктура  и дополнителни сервери за Штип 

за опслужување на новите системи и надградбите,  

 Надградба на системот за користење на апликации во виртуелна околина 

со цел поддршка на сите РК/РРК, сервери за виртуелизација и 

имплементациски активности  

 Лиценцирање, инсталирање и конфигурација на Microsoft продукти ,  

 Набавка на систем за мониторирање и управување со податочен 

сообраќај 

 Набавка на Datacentar Core свичеви Скопје и Штип со миграција на 

постојни и софтвер за централизиран мониторинг 

 Надградба на Систем за складирање на податоци на секундарна локација 

со миграција на постоечки 

 Системи за складирање и управување на резервни копии на примарна и 

секундарна страна со репликација 

 Конфигурирање Систем за управување со инциденти и проблеми  

Microsoft Service Manager и  

 имплементација на ITIL стандарди за процесите.  

 Уреди за непрекинатo напојување(УНН) за регионални канцеларии 

 Скенери  робусни/брзи со ADF и  flatbad 

 Набавка на нова телефонска IP централа со апарати за сите вработени, 

конференциски простории и напредни функционалности, со интегриран  

Call  центар и со овозможување на business continuity на секундарна 

локацијаМрежно каблирање на мали регионални канцеларии 

 Учество во извршување (тестирање) и евалуација согласно процедура и 

план за disaster and recovery (процедура за бизнис континуитет и план за 

вонредни ситуации). 

 Обновување на услуги за поддршка, продолжување на гарантни услови на 

опрема, набавка на лиценци за софтвери/уреди  

 Преносни компјутери со монитори 

 

 Надградба на постојните софтверски решенија и развој на нови: 

- Надградба на е-Регистрација и десктоп апликацијата за Трговски 

регистар, 

- Надградба на веб и десктоп апликациите за годишни сметки и за 

генерирање на потврди и извештаи од годишни сметки  

- Надградба на е-архива 
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- Имплементација на нов систем кој ќе служи за проценка на влијанието 

на регулативата базиран на анализи и извештаи од податоците од 

трговскиот регистар и регистарот на годишни сметки 

- Надградба на  e-pay  

- Дигитализација на архивата на Трговски регистар и регистарот на други 

правни лица – фаза 2 

- Надградба на дистрибутивниот систем и системот за е- потврди со нови 

потврди, контрола на објавување на ЕМБГ во потврдите,  имплементација 

на правна поука во сите потврди во системот за е-потврди, веб и десктоп 

апликациите 

- Имплментација на Регистар на вистински - крајни сопственици и модул 

за размена на податоци – интероперабилност  

             - Набавка на софтвер (продолжување на постоечки лиценци, набавка на 

нови компоненти за потребите на проектите, специјализиран софтвер, 

сертификати за системите)  

- развој на веб сервиси  

 

- Развој на платформа за електронски сервиси со нов јавен дел - веб 

страница на Централниот регистар – Point of single contact  

 

- Изготвување на нови регулативи и затворање на постоечки.  

 

- Посета на конференции и специјализирани курсеви од области наведени 

во делот за специјализирани и интерни обуки 

 

 

Очекувани влијанија: Развој на институцијата  - целосно услужна ориентираност, 

нов модерен имиџ, задоволни корисници, можност за зголемување на 

приходите, подобрување на бизнис климата, поедноставно и побрзо 

спроведување на промени и поедноставен пристап до информациите во 

регистрите, намалување на комплексноста и меѓу зависноста и поедноставно 

администрирање и управување, зголемување на правната сигурност, 

зголемување на ефикасноста и безбедноста како и обезбедување на континуитет 

во работењето на системите/регистрите во институцијата, оптимизирање на 

планирањето на финансиските ресурси, еднакви технички услови за работа на 

сите вработени, поедноставен процес на одржување и надградба. 

 

Приоритет: Висок 
Надлежност: СИТ, СВР, СЕПР, ОПРМ, ОМОЈ, Регистратор  
Временска рамка: Јануари – декември 2019 
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4.4.  Реорганизација на работата на СИТ 
 
 
Образложение: Изработка на процедури и директиви за работа на ИТ секторот 
согласно ITIL/ISO9001/27001. (Дефинирање на процесите, актери, обврски и 
одговорности) 
Управување со услуги од надворешни договорни субјекти: 
• Дизајн на софтверски решенија, принципи и стандарди за развој на ИТ 
услуги - софтверски решенија 
• Испорака на софтверски решенија, принципи и стандарди за придружна 
документација (спецификации на софтверските решенија) 
• Валидација и тестирање – транзиција на софтверски решенија 
• Ревидирање, чување на испораки 
 
Воведување на софтверско решение за управување со ИТ процесите - ITIL 
compliant . 
 

 

Очекувани влијанија: Ефикасно управување со услуги/системи, подобрување на 
безбедноста на системите, поефикасно работење, утврдување на правила, 
одговорности и обврски за секој вработен во секој процес на работа, со што се 
подобрува и квалитетот на севкупната работа на институцијата. 
 
Приоритет: Висок 
Надлежност:СИТ 
Временска рамка: јануари – декември 2019 
 
 
 
4.5 Поддршка на регистарски и деловно процесни системи, е –услуги и 
корисници 
 
Образложение: Активности на редовно техничко одржување на регистарски и 
деловно процесни системи, е –услуги и поддршка на корисници согласно 
Каталогот на услуги како и изготвување извештаи:  
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• Постапување по пријави за инциденти 
• Проактивно надгледување на системите 
• Изготвување извештаи 
Дефинирање на опфат на промени за оптимизација на постоечки и развој на нови 
софтверски решенија,управување со процесот на тестирање 
• Документирање на најчести проблеми во сите регистарски решенија 
• Креирање на процедури за тековна оперативна работа соодветно за 
системите кои се во домен на ОПОРДПС 

• Одржување и надградба на WEB Сервиси 
• Управување со процесот на тестирање 
• Изготвување на нови регулативи и затворање на постоечки  
 
Очекувани влијанија: Оптимизација - корекции во постојните решенија за 
водење на регистри со цел надминување на недостатоци, намалување на 
комплексноста, зголемување на ефикасноста на софтверските решенија,, 
поедноставување на процесот на одржување и поддршка, задоволни корисници.  
 
 
Приоритет: Висок 
Надлежност: СИТ 
Временска рамка: јануари – декември 2019 
 
 
5. Планирани активности за 2019 година на сектор за економско правни работи  
 
 
5.1 Воведување на нов финансиско сметководствен систем во Централен 
регистар 
 
Образложение: Воведување на нов финансиско сметководствен систем во 
Централен регистар значи овозможување на поврзаност помеѓу засегнатите ОЕ, 
точни и брзи информации за деловното работење на Институцијата, извештаи за 
донесување на позитивни деловни одлуки од страна на ВР, воспоставување на 
редовни контроли, унапредување на планирањето во целост. 
 
Очекувани влијанија: Воспоставување на систем за следење на издадените 
информации кои се евидентираат во СЕПР и СВР, поврзување на СЕПР со ОЧР во 
делот на плати на вработените, следење на реализација на планот на редовно 
ниво, алатка за подобро планирање во институцијата, подобар систем на 
финансиско и материјално сметководство, системска алатка за управување со 
човечките ресурси. 
Воспоставување на систем за следење на издадените информации кои не се 
наплатуват на буџетски корисници и други корисници согласно Закон за 
Централен регистар, утврдување на точни приходи од услуги со попуст, Од висок 
приоритет на ЦР е воспоставување на систем за следење на информациите 
издадени на буџетски корисници и други корисници на информации кои не се 
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наплатуваат на една единствена локација за понатамошна анализа, увид во 
постоечката состојба со издадените бесплатни информации. Следење на 
состојбата со издадените информации кои не се наплатуваат на редовно ниво, 
можност за понатамошна анализа, намалување на негативните ефекти по 
институцијата, утврдување на точна состојба со издадени информации и 
остварени приходи за тековната година, можност за развој на нови производи, 
намалување на трошоци.  
Систем на впарување на услугите со приходите од услуги, констатирано е дека 
евидентирањето на приходи преку уплатите на изводите од електронскиот 
финансиско сметководствен систем не ја даваат целосната слика на издадени 
услуги по регистри па заради тоа е неопходно да воспостави функционален 
систем на впарување на издадените услуги со евидентираните приходи. Не 
постои централна евиденција на ниво на институцијата за процесот на наплата 
т.е. недостасува компјутерска евиденција за сите доставени барања усогласени 
со уплати. Овој механизам ќе овозможи елиминирање на сите недостатоци кои 
досега се јавувале стриктно во овие деловни процеси, ќе го подигне квалитетот 
на услугите и ќе даде целосен преглед но и визија за идните текови во 
работењето. 
 
 
Приоритет: висок 
Надлежност: СЕПР, СВР, СИТ, ОПРМ, ОЧР 
Временска рамка: јуни 2019 
 
 
 
5.2 Инвестиционо одржување на просториите во Централен регистар 
 
Образложение: Комплицирано и економски неефикасно отстранување на 
проблемите од занатски карактер (водовод, електрика, столарија, ладење и 
греење). Потребно е ангажирање на фирма за техничко одржување на 
просториите на ЦР со цел намалување на трошоците за одржување. 
 
Очекувани влијанија: Експедитивно отстранување на проблемите, 
минимизирање на пречките за работење, оптимизирање на трошоците за 
одржување 
 
Приоритет: среден 
Надлежност: СЕПР 
Временска рамка: јануари-декември 2019 
 
 
5.3 Одржување на возен парк во Централен регистар 
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Образложение: Поради постоење на канцеларии во повеќе градови во државата 
и потребата од нивна комуникација, координација и реализација на деловните 
процеси од страна на регионалните регистрациони канцеларии со 
регистрационите канцеларии, ЦР обезбеди возила кои ќе се користат од страна 
на регионалните регистрациони канцеларии за целосно исполнување на 
работните задачи и обврски. Истите заради непречено функционирање треба 
редовно да се одржуваат. 
 
Очекувани влијанија: Зголемување на ефикасноста во работењето и 
оптимизирање на трошоците. 
 
Приоритет: среден 
Надлежност: СЕПР 
Временска рамка: јануари-декември 2019 
 
 
5.4 Реновирање и стандардизирање на канцелариите низ РМ  
 
Образложение: Некои од објектите се стари над 30 години. Потребни градежни 
и занатски интервенции во голем број РК (подови, ѕидови, врати, санитарни 
чворови, надворешност: фасадна столарија, врати, фасада со изолација, греење 
и ладење, обезбедување на пристапност за инвалиди – лифтови за објектите кои 
не се на приземје), амортизирани, делумно нефункционални, застарени 
електрични инсталации, енергетски неефикасни, големи трошоци за тековно 
одржување, несоодветни услови за работа. Проблемите со неисправната 
електрична инсталација, непостоење на заземјување и громобранска заштита, се 
планирани да се решаваат во текот на 2019 година. 
 
Очекувани влијанија: Исполнување на барањата на стандардот OHSAS 
18000:2007 за безбедност и здравје при работа, оптимизрање на трошоците за 
одржување, зајакнување на имиџот на ЦРРМ. Изработка на дијагностичка и кост-
бенефит анализа, пропишување стандарди, изработка на спецификација и 
организирање на набавка, конечна реализација за реновирање. 
 
Приоритет: висок 
Надлежност: СЕПР, ОПРМ 
Временска рамка: јуни 2019 
 
 
 
5.5 Реновирање на деловниот простор во Скопје 
 
Образложение:  Сегашниот објект на ЦРРМ кој е во склоп на НБРМ е во крајно 
лоша состојба. Од тие причини, во текот на 2018 се изработи идеен проект за 
истиот кој беше доставен до координативното тело на НБРМ. Како заклучок од 
НБРМ е потребна детална елаборација на сите статитички форми на објектот како 
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и дозволи за работа од страна на ИЗИС, Град Скопје, Општина Центар. Од овие 
причини е потребно е да се изработи сеопфатен елаборат за изведба на 
градежно технички работи во канцеларијата за што треба да се ангажираат 
консултанти – проектанти. Буџетот е проектиран по анализа на пазарот и 
реалните цени кои се движат на пазарот. Реновирањето на деловниот простор во 
Скопје ќе опфати активности на градежно занатски работи за прилагодување на 
просторот во Централа Скопје, набавка на полици за архива, набавка на 
канцелариски мебел и опрема. 
 
Очекувани влијанија: Подобрување на условите за работа на вработените, 
подобрување на имиџот на Институцијата, подобрување на условите за давање 
на услуги кон корисниците, зголемено задоволство кај корисниците. 
 
 
Приоритет:висок 
Надлежност: СЕПР, ОПРМ 
Временска рамка: 2019 
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Финансиски 
импликации 

 
Надлежна ОЕ 

1 Воведување на SAP систем во 
Централен регистар 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година  

СЕПР, СВР, СИТ, 
ОПРМ, ОЧР 

2 Инвестиционо одржување на 
просториите во Централен 
регистар 

            Согласно 
усвоен 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 

СЕПР 

3 Одржување на возен парк во 
Централен регистар 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СЕПР 

4 Реновирање и 
стандардизирање на 
канцелариите низ РМ 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СЕПР, ОПРМ 

5 Реновирање на деловниот 
простор во Скопје 

            Согласно 
усвоен 
финансиски 
план за 2019 
година 

СЕПР, ОПРМ 
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6. Планирани активности за 2019 година на одделение за човечки ресурси 
 
 
  Централниот регистар својата дејност ја извршува преку организациона мрежа 
на 27 Регионални и Регистрациони канцеларии распоредени во скоро сите 
градови во Републиката. Во поголемите градови организациски се поставени 10 
Регионални регистрациони канцеларии, во чии состав работат 17 Регистрациони 
канцеларии. 

 
 
6.1 Развој и унапредување на кадри 
 
Образложение: Недоволна реализација на планот за специјализирани обуки на 
вработени, неможност за користење напредни алатки за зголемување на 
ефикасноста на работењето.  
 
Очекувани влијанија: Ефективно следење и соодветна примена на законски 
прописи, зголемување на ефикасноста на работењето, унапредување на 
процесите, следење на светските трендови. Реализација на Годишниот план за 
обуки на вработените, спроведување на функционална анализа и анализа на 
постојната систематизација, дијагностика на потребите од унапредување на 
кадрите на ниво на институција и вметнување во Годишниот план за обуки, 
реализација на студиски посети во таргетирани регистри и сл. 
 
 
Приоритет: висок 
Надлежност: ОЧР и надлежни раководители 
Временска рамка:  декември 2019  
 
 
6.2 Унапредување на квалитетот на систематските прегледи за вработените 
 
Образложение: Предвидување на проширени/дополнителни пакети за сите 
вработени, целосно опфаќање на вработените надвор од Скопје. 
 
Очекувани влијанија: Зголемена ефикасност во работењето, зголемено ниво на 
задоволство и мотивираност кај вработените, исполнување на законските 
обврски и обврските од колективен договор.  
 
Приоритет: среден 
Надлежност: СЕПР, ОЧР  
Временска рамка:  март 2019 
 
 
6.3 Методологија за мотивирање и наградување на вработените 
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Образложение: Методологија за мотивирање и наградување на вработените, 
надвор од редовното законско оценување на административни службеници. Со 
оваа Mетодологија за избор на најдобaр вработен се дефинираат основни насоки 
за начинот на постапување при избор на најдобрите вработени.   
 
Очекувани влијанија: Зголемена ефикасност во работењето, зголемено ниво на 
задоволство и мотивираност кај вработените, исполнување законските обврски 
и обврските од колективен договор. Методологијата има за цел да ја зголеми 
мотивираноста, учинокот и благосостојбата кај вработените и како краен 
резултат подобри резултати во работењето.   
 
Приоритет: среден 
Надлежност: ОЧР  
Временска рамка:  февруари 2019, континуирано 
 
6.4 Спроведување функционална анализа во Централниот регистар на 
Република Македонија 
 
Образложение: Во периодот од Декември 2018 година до Март 2019 година од 
страна на работна група формирана од директорот во Централниот регистар на 
РМ, ќе биде спроведена Функционалната анализа која  претставува анализа на 
основните и суштински функции на една организација, односно алатка за 
управување со промени. Функционалната анализа не нуди решение за решавање 
на евентуален проблем или недостаток, ниту пак целосно решавање на 
евентуален проблем или недостаток, туку едноставно, врши скенирање и 
преглед на моментната состојба во институцијата, а потоа преку анализа дава 
одредени забелешки и препораки и поставува рамка на сите понатамошни 
потребни процеси на развој на капацитетите и на управувањето. 
Целта на Функционалната анализа е да ги идентификува предизвиците од 
организациски и функционален аспект во институцијата во која се спроведува, 
кои можат потенцијално да го отежнат или попречат остварувањето на 
актуелните надлежности и задачи на институцијата, но и оние кои се 
предвидуваат со стратешките документи и да се предложат конкретни мерки за 
подобрување на исполнувањето на целите и задачите на институцијата насочени 
кон остварување на очекуваните резултати. 
Оваа Функционална анализа се фокусира на еден или повеќе од следните 
елементи: 
а) поставеноста и надлежностите на организацијата (внатрешна 
организација и надлежности на организациските единици); 
б) ефикасноста и ефективноста на организациските единици во 
извршувањето на функциите; 
в) потребата од ре-инженеринг на работните процеси. 
Најчесто, функционална анализа се спроведува кога при извршувањето на 
основните надлежности и функции (обезбедувањето на услугите), 
организацијата се соочува со недоволна ефикасност и ефективност која 
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произлегува од постојната внатрешна организациска поставеност и капацитетите 
на вработените и воведување нови надлежности согласно закон. 
 
Очекувани влијанија: Функционалната анализа е првиот и појдовен чекор во 
иницирањето и воспоставувањето на промените во внатрешната поставеност и 
извршувањето на работните процеси во Централниот регистар на РМ.  
Деталната анализа на ефикасноста и ефективноста на внатрешната организација 
и работните процеси кои се одвиваат во поединечните организациски единици 
ќе укаже од потребата за укинување, префрлување, дополнување, промена и на 
внатрешната организација и на работните процеси. 
Извештајот од оваа анализа ќе содржи конкретни препораки, чијашто 
имплементација ќе доведе до конкретни резултати во смисла на подобрување 
на внатрешните работни процеси во Централниот регистар. 
врски и обврските од колективен договор. 
 
Приоритет: среден 
Надлежност: ОЧР и Формирана Работна група 
Временска рамка:  март 2019 
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Финансиски 
импликации 

 
Надлежна ОЕ 

1 Развој и унапредување на кадри             согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ОЧР и 
надлежнирако
водители на ОЕ 

2 Унапредување на квалитетот на 
систематските прегледи за 
вработените 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СЕПР, ОЧР 

3 Методологија за мотивирање и 
наградување на вработените 

            Согласно 
финансиски 
план за 2019 
година 

ОЧР 

4 Спроведување функционална 
анализа во Централниот 
регистар на Република 
Македонија 

            Нема ОЧР и 
формирана 
работна група 

 
 
 
 
7. Акционен план на план за работа на Централен регистар за 2019 година 
 
 
Акциониот план за планот за работа на Централен регистар на Република 
Македонија за 2019 година  опфаќа  подделеност на активности , месечна 
динамика за секоја активност обележана со црвена боја, финансиски  
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импликации од спроведените активности кои се прикажани и  одговорна 
организациска единица. 
 
 
 

 
АКЦИОНЕН ПЛАН НА ПЛАН ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ЗА 2019 
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Финансиски 
импликации 

 
Надлежна ОЕ 

1 Портал и  Заедничка платформа 
за отпочнување на  бизнис   

             
согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година  

ОПРМ, СВР, 
надлежни 
раководители 
на ОЕ 

2 Проект Историјат на промени и 
скенирани слики достапен на 
надворешните корисници 
преку Системот на е-
регистрација и 
Дистрибутивниот систем 

             согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ТР, СВР 

3 Објава на бесплатни податоци 
од Трговскиот регистар и 
Регистарот на други правни 
лица на веб страната на 
Централен регистар 

              
согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ТР, СВР, СИТ 

4 Надградба на десктоп и веб 
апликацијата за регистрација 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ТР, СИТ 

5 Регистар на крајни - вистински 
сопственици 

            донација 
Германска 
Агенција за 
Помош (ГИЗ), 
согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СВР, 
Регистратор, 
ОПРМ, 
надлежни 
раководители 
на ОЕ 

6 Дигитализација на архивата на 
трговскиот регистар и 
регистарот на други правни 
лица и оптимизација на е-
архива и архивата во хартиена 
форма на ЦР 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 
 

СВР, 
Регистратор, 
СЕПР, СИТ, 
ОПРМ 

7 Единствена точка за Контакт со 
корисниците – ЕТК (Point of 
Single Contact - PSC) 

            Шведска 
агенција за 
интернационал
ен развој (SIDA)  
и согласно 
финансиски 

СИТ, СВР, 
СЕПР, ОПРМ, 
ОМОЈ 
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план на ЦР за 
2019 година  

8 Проект за регионална 
регистарска платформа на 
податоци  (Regional registers 
platform project) 

             Неповратни 
грант средства 
за Проектот се 
обезбедени од 
страна на ЕБРД.  
Фискални 
импликации за 
ЦР: нема 
 

СВР, ТР, OMOJ, 
СИТ, ОПРМ, во 
координација 
со работното 
тело за 
Регионалниот 
портал 

9 Подобрување на услугите на ЦР 
за големи корисници  

            нема 
 
 

СВР, ОМОЈ 

10 Сала за јавни услуги             нема Регистратор, 
СВР, ОПРМ, 
СИТ 

12 Имплементација на Регистар на 
обезбедени трансакции 

            донација преку 
Швајцарска 
Амбасада, 
односно 
Проектот е 
одобрен од 
страна на 
Швајцарската 
Агенција за 
Помош (SECO) и 
менаџиран 
преку 
Меѓународната 
Финансиска 
Корпорација 
(ИФЦ) 

СВР, ОПРМ, 
надлежни 
раководители 
на ОЕ 

13 Директна корисничка 
поддршка за корисници на 
услуги 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СВР, ОПРМ, 
надлежни 
раководители 
на ОЕ 

 Активност ОПРМ 
за 2019 
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Финансиски 
импликации 

 
Надлежна ОЕ 

1 Одржување на инегриран 
менаџмент систем ISO 9001, ISO 
14001 и ISO 45001 
 
-Прилагодување кон ISO 45001 
 
 
 
 
 
 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ОПРМ како 
координатор 
во соработка 
со сите 
организациск
и единици во 
ЦР 

2 Безбедност на информации на 
ЦР 
 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ОПРМ, СИТ и 
надлежни ОЕ 
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- Приоритетна задача е 
исполнување на барањата на 
ISO 27001:2013 и конечна 
реализација на проектот преку 
сертифицирање согласно ISO 
27001:2013 
- Регулирање на безбедноста на 
деловни информации на ЦР 
- Класифицирање на 
целокупната документација за 
регулирање на деловните 
процеси во ЦР произлезени од 
приоритетната дејност и 
останатите организациски 
процеси. 
-Регулирање на класифицирани 
информации во ЦР добиени од 
државни органи 
Класифицирање на 
документацијата во ЦР и 
обезбедување на соодветни 
технички и организациски 
мерки согласно законот за 
класифицирани информации. 
-Регулирање на заштита на 
личните податоци во ЦР 

3 Воведување на методологија за 
следење и реализација на 
планови, цели, проекти 

            Нема ОПРМ 

4 Управување со ризици во ЦР 
- Ажурурање на матрица на 
ризици на ЦР 

            Нема ОПРМ и 
надлежни 
раководители 
на ОЕ 
 

5 Подобрување на систем за 
интерна комуникација 

            Нема ОПРМ со 
надлежни ОЕ  

6 Регулирање на прашањето за 
развој на нови производи, 
воспоставување на систем за 
развој на нови производи 

            Нема ОПРМ, ОМОЈ 
и надлежни 
раководители 
 

7 Аналитичка обработка на 
статистичките податоци за 
услугите и финансиските 
показатели на ЦР  
 
 
 
 
 

            Нема 
 

ОПРМ во 
соработка со 
ОЕ 

8 Имплементација на 
заедничката рамка за оценка - 
CAF 
 
 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 
 

ОПРМ 
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Активност ОМОЈ 

за 2019 
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Финансиски 
импликации 

 
Надлежна ОЕ 

1 Mаркетинг стратегијата на 
Централен регистар на 
Република Македонија 

            Нема ОМОЈ 

2 Интерен портал на ЦРРМ             Нема ОМОЈ, ОПРМ 

3 Спроведување истражувања 
помеѓу целните групи 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ОМОЈ, СИТ, 
ОПРМ 

4 Воспоставување на процес на 
решавање на проблеми и 
рекламации на корисниците на 
услуги во ЦР 

            Нема ОМОЈ во 
координација 
со надлежни 
раководители 

5 Интернет дистрибутивен 
систем и Систем за е-потврди 

            Нема ОМОЈ, СИТ 

6 Подготовка на корпоративен, 
промотивни материјал и 
учество во изработка на 
материјали за репрезентација  
и промотивни материјали за 
подршка на регистрите 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ОМОЈ, 
Кабинет на 
Директор, ОЈН 

7 Публикација за најуспешни 
фирми 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ОМОЈ, ОГС 

8 Комуникација со медиуми             Нема ОМОЈ, 
Кабинет на 
Директор 

9 Клипинг сервис             Нема ОМОЈ 

10 Организирање настани             Нема ОМОЈ и 
Кабинет на 
Директор 

11 Редизајн на веб-страницата на 

ЦРРМ сервисно-ориентиран 
портал – www.crm.com.mk            

            Согласно 
усвоен 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ОМОЈ, СЕПР, 
надворешен 
изведувач 

12 Ажурирање на содржините на 
веб – страницата 

            Нема ОМОЈ 

13 Ребрендирање на Централен 

регистар Промена на 

постоечкото лого - заштитниот 

знак на ЦР /ребрендирање на 

ЦР 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ОМОЈ во 
координација 
со надлежни 
раководители 
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Активност СИТ 
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Финансиски 
импликации 

 
Надлежна ОЕ 

1 Спроведување на 
специјализирани и интерни 
обуки 

            Согласно буџет 
и план за обуки 
на ЧР за 2019 и 
усвоен 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СИТ 

2 Сценарио за опоравување од 
непогода (disaster recovery) 

            Нема СИТ 

3 Осовременување и надградба             согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СИТ 

4 Реорганизација на работата на 
СИТ 

            Нема СИТ 

5 Поддршка на регистарски и 
деловно процесни системи, е –
услуги и корисници 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СИТ 

 
Активност СЕПР 

за 2019 
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Финансиски 
импликации 

 
Надлежна ОЕ 

1 Воведување на SAP систем во 
Централен регистар 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година  

СЕПР, СВР, 
СИТ, ОПРМ, 
ОЧР 

2 Инвестиционо одржување на 
просториите во Централен 
регистар 

            Согласно 
усвоен 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 

СЕПР 

3 Одржување на возен парк во 
Централен регистар 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СЕПР 

4 Реновирање и 
стандардизирање на 
канцелариите низ РМ 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СЕПР, ОПРМ 

5 Реновирање на деловниот 
простор во Скопје 

            Согласно 
усвоен 
финансиски 
план за 2019 
година 

СЕПР, ОПРМ 

 
Активност ОЧР 

за 2019 
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Финансиски 
импликации 

 
Надлежна ОЕ 

1 Развој и унапредување на кадри             согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

ОЧР и 
надлежнирак
оводители на 
ОЕ 
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2 Унапредување на квалитетот на 
систематските прегледи за 
вработените 

            согласно 
финансиски 
план на ЦР за 
2019 година 

СЕПР, ОЧР 

3 Методологија за мотивирање и 
наградување на вработените 

            Согласно 
финансиски 
план за 2019 
година 

ОЧР 

4 Спроведување функционална 
анализа во Централниот 
регистар на Република 
Македонија 

            Нема ОЧР и 
формирана 
работна група 
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