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Северна Македонија е земја која во континуитет реализира активности и проекти што треба да
дадат цврста основа за имплементација на континуирана дигитализација на јавните услуги
наменети за деловните субјекти и граѓаните. Примери за такви активности се: усвојување на
соодветна легислатива (на пр., Законот за електронски документи, електронска идентификација
и доверливи услуги), националниот портал за е-услуги (uslugi.gov.mk), платформата за
интероперабилност, отворени податоци, платформата за електронски јавни набавки,
платформата за здравство „Мој термин“ и други проекти планирани и управувани на највисоко
владино ниво. Низа јавни институции, исто така, имаат спроведено успешни проекти за
дигитализација на услугите, вклучително и Управата за јавни приходи, Агенцијата за катастар на
недвижности, Централниот регистер, Управата за водење матични книги, и др.

Подобрувањето на квалитетот и зголемувањето на бројот на дигитализираните услуги за
граѓаните и деловните субјекти не само што ќе ја модернизира јавната администрација, туку и ќе
биде двигател за понатамошен професионален развој на нејзините вработени и за подигнување
на дигиталната писменост меѓу граѓаните преку неформални облици на учење, т.е. образование.
Оттука, ставањето на дигитализацијата на јавните услуги на повисоко место на политичката
агенда ќе има долгорочно позитивно влијание во поширокиот општествен контекст, додека
подобрувањето на квалитетот на дигиталните јавни услуги значително ќе го подобри квалитетот
на живот на граѓаните на Северна Македонија.

Опфат на истражувањето

Сите активности на владата од изминатиот период даваат солидна основа за квалитетна анализа
како да се идентификуваат добро дефинирани предлози за јавните политики што ќе влијаат врз
подобрување на квалитетот на јавните услуги преку дигитализација, и како да се спроведат
мерки за јакнење на свеста на граѓаните за придобивките од користењето дигитални јавни
услуги.

Постојат неколку клучни аспекти на оправданост и истите се однесуваат на развој на модерна и
ефикасна јавна администрација која се базира на дигитализација и која обезбедува квалитетни и
брзи услуги за граѓаните и за деловните субјекти. Првиот аспект е влијанието што новите
информациски и комуникациски технологии можат да го имаат врз унапредувањето на
ефикасноста на јавната администрација и подобрувањето на квалитетот на јавните услуги.
Вториот аспект е потребата од е-услуги во услови на ковид-пандемија, со цел да се намалат
ризиците од понатамошни несакани последици. И конечно, потребата од имплементација на
добро осмислени е-услуги што ќе влијаат на унапредување на дигиталната писменост кај
граѓаните и подобрување на конкурентноста на деловните субјекти. Суштински аргумент е дека
во Северна Македонија веќе се обезбедени главните технолошки услови, како што е
реализацијата на платформата за интероперабилност и супериорната интернет-поврзаност
(широкопојасен интернет и мобилни мрежи). Со лансирањето на националниот портал
(uslugi.gov.mk) веќе се направени првите чекори во дигитализацијата на јавните услуги, што дава
одлична основа за анализи како јавните институции да се прилагодат на дигитализацијата и да го
подобрат квалитетот на е-услугите.
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Истражувањето се спроведува преку квалитативна и квантитативна анализа на два типа
секундарни податоци, односно податоци што се собрани и објавени од други релевантни извори,
а кои можат да се преработат при анализа на темата од интерес.

Првиот тип на секундарни податоци се квалитативни и потекнуваат од законската рамка и
стратешките програми на Северна Македонија кои ја опфаќаат темата на дигитализација и
квалитет на јавните услуги, како и стратешките цели за е-влада на Европската Унија имајќи
предвид дека општа стратешка цел на Северна Македонија е влез во Европската Унија. Во овој
дел посебен акцент се става врз Стратегијата за реформа на јавната администрација и Акциски
план 2018-2022 и се разгледува досега постигнатото во однос на дигитализацијата на јавните
услуги.

Процес на Дигитализација на јавните услуги во Северна Македонија

Вториот тип на секундарни податоци се квантитативни податоци за квалитетот на е-владините
услуги што ги собира и обработува Европската Унија во рамките на извештајот „Одредница за е-
Влада“, кој го мери и квалитетот на е-владините услуги во Северна Македонија. Истите
овозможуваат понатамошна обработка и анализа со која ќе се идентификуваат појдовните точки
за премостување на јазот во однос на квалитетот на е-услугите во државата. Оттука, податоците
што се земаат предвид при истражувањето се релевантни и валидни, објавени од релевантни
извори и не постои ризик за контаминација на наодите.

Едно од петте начела врз кои се потпираат континуираните напори за постигнување на целите и
приоритетите од Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 е начелото за
обезбедување квалитетни, брзи и лесно достапни услуги преку користење на модерните
технологии и нивно постојано техничко надградување. Ова начело е основата на сите
приоритетни цели наведени во стратегијата, но најмногу задира во третата и во четвртата цел,
т.е. одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите и обезбедување услуги на
брз, едноставен и лесно достапен начин. Особено важна во овој дел е четвртата цел од
стратегијата, односно обезбедување услуги на брз, едноставен и лесно достапен начин.

Анализата на реализираните мерки во рамките на оваа цел од Стратегијата за реформа на јавната
администрација 2018-2022 укажува на следново. Во рамките на четвртата цел, посебната цел 4.1
се однесува на рационално инвестирање и подобрување на услугите за граѓаните, носење
стратешки документи и определување на пристапот кон изнаоѓање решенија на ниво на
политики. Преку оваа посебна цел, Северна Македонија се стреми да го подобри квалитетот на
услугите за граѓаните преку рационални инвестирања во технологијата и активности што треба
да ги направат поефикасни процесите за испорака на овие услуги во самите институции. Истото
резултираше со формирање на Национален совет за ИКТ во 2018 година, чија задача е да ја
подготви и да ја следи имплементацијата на Националната стратегија за ИКТ и да дава мислење
за годишните планови за јавни набавки и техничките спецификации на тендерските
документации на институциите од јавниот сектор каде предмет на набавка е опрема и/или
софтвер во вредност од над 20.000 евра во денарска противвредност. До 2020 година,
Националниот совет сѐ уште нема изготвено Национална стратегија за ИКТ, т.е. таа сѐ уште е во
фаза на нацрт, што го попречува натамошното навремено реализирање на активностите од СРЈА.
И покрај тоа што Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) извести
дека, во 2019 година, 32% од набавките за ИКТ-проекти биле координирани на национално ниво,
не се наведени податоци за евентуални заштеди од ваквиот пристап.  Бројот на централно
координирани ИКТ-проекти порасна на 50% во 2020 година, но со ревизијата на акцискиот план
донесена е одлука да не се изработи план за рационално инвестирање. Тоа е резултат на 
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непостоењето национална стратегија за ИКТ, што го кочи усогласувањето на националните и
локалните институции кои веќе го започнале процесот на дигитализација и го доведува во
прашање процесот на централизација на одлуките за ИКТ-проектите.

Сепак треба да се укаже дека во 2020 година беа подготвени неколку нацрт-документи меѓу кои
и Анализа на тековната состојба и Нацрт на долгорочна стратегија за ИКТ со акциски план. Нацрт-
документот за националната стратегија за ИКТ, кој е поставен на ЕНЕР, е далеку од финален и во
неговата сегашна форма не обезбедува солидна основа за забрзување на процесите за
дигитализација на јавните услуги. Од друга страна, радува фактот дека нацрт-стратегијата за ИКТ
предвидува мерки за подигнување на дигиталната писменост на населението - нешто без што не
може да има успешна дигитализација на јавните услуги во државата.

За да се олесни работата во дигиталниот простор, во 2019 година беше донесена законската
рамка за електронските услуги и дигиталната работа која ја изедначи важноста на електронските
документи со нивните печатени верзии[1]. Како резултат на усвоената законска рамка, во 2020
година беа донесени сите подзаконски акти (правилници) што произлегуваат од Законот за
електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги. Иако донесувањето на
овие закони и правилници е една од целите на СРЈА 2018-2022, нивната имплементација не оди
лесно и претставува главен предизвик за натамошната дигитализација на јавните услуги. Од тие
причини, и покрај донесените законски решенија, повеќето активности во овој дел од
стратегијата сѐ уште не се завршени.

Посебната цел 4.2, која се однесува на подобрување на квалитетот и достапноста на јавните
услуги, е особено важна за квалитетот на електронските услуги во Северна Македонија.
Спроведувањето на активностите предвидени во рамките на оваа мерка од стратегијата доцни.
Во 2020 година во употреба беше пуштен порталот за информирање и следење на активностите
во областа на управување со квалитетот во јавната администрација. На порталот се наоѓа и
новата верзија на заедничката рамка за проценка (ЦАФ модел) од 2020 година, која „е адаптација
на веќе постојниот ЦАФ 2013, но со фокус на дигитализацијата, агилноста, иновацијата и
одржливоста“. Целта на овој портал е да обезбеди поддршка на институциите во областа на
управување со квалитетот[2]. Не е познато колку институции целосно го имплементираат овој
модел, освен двете институции кои се издвоени како добри практики на самиот портал.

[1] Закон за Централен регистер на население „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19; достапен на:
https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/zakon_za_centralen_registar_na_naselenie.pdf;
Закон за електронско управување и електронски услуги „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19; достапен на:
https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/zakon_za_elektronsko_upravuvanje_i_elektronski_uslugi_0.pdf;
Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги „Службен весник на РСМ“ бр. 101/19, достапен
на: https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/zakon_za_elektronski_dokumenti_eid_i_doverlivi_uslugi.pdf
[2]http://kvalitet.mioa.gov.mk/
[3] Методологијата за оценка на индексот за квалитетот на институциите. Достапен на: http://kvalitet.mioa.gov.mk/wp-
content/uploads/2021/02/metodologi%D1%98a-za-oczenka-na-indeks-na-kvalitet-na-institucziite.pdf

И покрај негативното влијание на ковид-пандемијата, во 2020 година продолжи процесот на
континуирано внесување и верификување на дополнителни услуги во Каталогот на јавни услуги.
До крајот на годината, каталогот броеше 810 верификувани и одобрени услуги, со соодветни
информации за нив поставени и на националниот портал. Сепак, во 2020 година само 150 од
овие услуги биле електронски услуги. Во 2021 година се забележува забрзано дигитализирање
на услугите на националниот портал, кој сега содржи и услуги за правни лица.

Иако мерењето на задоволството на корисниците од јавните услуги е важен индикатор во
рамките на четвртата цел од стратегијата, такво мерење не е спроведено ниту во 2019 ниту во
2020 година поради недостиг на соодветна методологија. Нацрт-методологијата за оценка на
индексот за квалитет на институциите беше подготвена во 2020 година, но истата е усвоена дури
во 2021 година.[3]

https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/zakon_za_centralen_registar_na_naselenie.pdf
https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/zakon_za_elektronsko_upravuvanje_i_elektronski_uslugi_0.pdf
https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/zakon_za_elektronski_dokumenti_eid_i_doverlivi_uslugi.pdf
http://kvalitet.mioa.gov.mk/
http://kvalitet.mioa.gov.mk/wp-content/uploads/2021/02/metodologi%D1%98a-za-oczenka-na-indeks-na-kvalitet-na-institucziite.pdf
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Сепак, методологијата не содржи индикатори за мерење на задоволството на граѓаните од
електронските услуги. Со тоа е изгубена можноста за оценување на задоволството на граѓаните
од квалитетот на е-услугите во државата во 2021 година и понатаму, освен доколку не се направи
дополнување на методологијата во блиска иднина. Во таков случај, нејасно е како може да се
примени ЦАФ 2020 за квалитет на јавните услуги.
Кога станува збор за дигитализација на процесите во институциите, и покрај значителното
подобрување на дигитализацијата на влезните и на излезните процеси во 15 институции, истото
не е доволно за да ги задоволи потребите за адаптирање на работните процеси и за работа од
дома што ги наметна ковид-пандемијата. Тоа значително влијаеше врз работата на државната и
јавната администрација и врз квалитетот на услугите за граѓаните.
Во рамките на оваа посебна цел, во 2020 година продолжи трансформацијата на центри „една
точка за услуги“ по градови. Такви центри се формирани во Скопје и Тетово, при што се наведува
дека граѓаните можат да се информираат за услугите објавени на порталот uslugi.gov.mk. Исто
така, почнати се градежно-занаетчиски активности за воспоставување три нови центри ЕТУ во
Битола, Куманово и Охрид. Од една страна, имајќи го предвид ниското ниво на активност на
владата и другите чинители во општеството во однос на зголемување на дигиталната писменост
на населението, комбинирано со стареењето на населението и доцнењето во усвојувањето на
стратешки и централизиран пристап кон воведување е-влада и електронски услуги, може да се
каже дека потребата за подобрување на услугите на шалтерите е најдобра среднорочна цел. Од
друга страна, големите инвестиции за таа цел не може да се оправдаат и треба да се практикува
рационално користење на ресурсите со јасна визија и реална временска рамка која ќе ја олесни
дигитализацијата. На тој начин, преку развој на информатичкото општество, ќе се стимулира
дигитализацијата на административните услуги. За жал, евидентно е дека при имплементацијата
на СРЈА 2018-2022 не им се дава еднаков приоритет на мерките што се однесуваат на
дигитализацијата, тие не се спроведуваат навреме и се забележува големо доцнење во овој дел.

Во 2020 година, одреден напредок е направен во однос на посебната цел 4.3, т.е. дигитална
средина која дава пристап до и можност за користење е-услуги. Како што веќе беше наведено, до
крајот на 2020 година на националниот портал за е-услуги достапни се 160 е-услуги за граѓаните,
а на порталот се регистрирани повеќе од 30.000 корисници. Иако бројката на корисници се чини
голема, таа сепак е мала споредено со вкупното население во државата и повторно укажува на
потребата од мерки за зголемување на дигиталната писменост на граѓаните. Се известува и дека
во 2020 година започнал проектот за дигитализација на 40 регистри кои ќе овозможат 135 нови
електронски услуги за граѓаните, што е повеќе од неопходно за граѓаните.

Квалитет на дигиталните јавни услуги во Северна Македонија

Имајќи предвид дека фокусот на сегашната СРЈА 2018-2022 во делот на дигитализацијата е
ставен врз зголемување на бројот на електронските услуги, малку е познато за самиот квалитет
на овие услуги. Доцнењето со подготовката на методологијата за мерење на квалитетот на
услугите, дополнето со недостигот на индикатори за мерење на задоволството на граѓаните од
електронските услуги, исто така не придонесува за повеќе податоци за квалитетот на е-услугите.

Одредница за е-Влада на Европската Унија

Во недостиг на национално истражување и податоци од истото, добро е да се разгледаат
податоците од биеналното оценување на квалитетот на е-влада што го спроведува Европската
комисија во 33 земји од Европа. Оваа студија со наслов „Одредница за е-Влада“ е тесно поврзана
со приоритетните политики на Европската Унија, Акцискиот план за е-Влада 2016-2020 на ЕУ и
Декларацијата од Талин. Декларацијата од Талин е потпишана од државите-членки на ЕУ, а потоа
и од сите земји на ЕФТА во октомври 2017 година. Таа означува нова заложба на ниво на ЕУ за
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обезбедување висококвалитетни дигитални услуги со приод насочен кон граѓаните, како и
беспрекорни прекугранични јавни услуги за правните лица. Тоа оди рака под рака со Акцискиот
план за е-Влада 2016-2020, кој има за цел да ја забрза дигиталната трансформација на е-Влада и
да ја модернизира јавната администрација преку создавање ефикасни електронски услуги
достапни за сите. Република Северна Македонија е дел од биеналното оценување кое се врши
според четири главни индекси:

1. Фокус на корисникот – индекс што има за цел да процени до кој степен услугите се
достапни на интернет, дали се достапни и преку мобилните телефони и дали институциите
овозможуваат поддршка и повратни информации за услугите преку интернет;

Податоците до 2019 година, обработени во одредницата за е-Влада за 2020 година покажуваат
дека Северна Македонија е најниско рангирана во однос на просечната вредност пресметана за
секој од овие индекси (Слика 1).

2. Транспарентност – индекс што има за цел да процени дали јавната администрација
обезбедува и објавува јасни информации за услугите и дали е транспарентна за
одговорностите на јавните организации и како се обработуваат лични податоци;

3. Клучни овозможувачи – индекс што има за цел да ги процени технолошки фактори кои ја
поддржуваат и олеснуваат испораката на дигиталните јавни услуги;

4. Прекугранична мобилност – индекс што има за цел да процени колку лесно граѓаните од
странство се во можност да пристапат и да користат услуги од администрацијата преку
интернет.

Поединечната вредност за секој од индексите е прикажана на Слика 2, каде може да се види дека
Северна Македонија има најдобра оценка за индексот фокус на корисникот.

Слика 1. Двегодишен просек на земјите

просек 2017&2018 просек 2018&2019

Тоа се должи на почнувањето со работа на националниот портал за е-услуги. Во рамките на овој
индекс, Северна Македонија е далеку под просекот на државите-членки на ЕУ во однос на
индикаторот за достапност на услугите по електронски пат (online availability). Вредноста на овој
индикатор за Северна Македонија укажува на достапност на информации за услугите по

Извор: e-Government benchmark 2020
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електронски пат, но отсуство на задоволителна понуда на услуги по електронски пат за граѓаните
и правните лица. Подетална анализа на податоците открива дека најмалку услуги што се даваат
по електронски пат има во секторот транспорт. Слична е ситуацијата и со индикаторот за
употребливост на електронската услуга, каде се забележува посебно доцнење во делот на
услугите за транспорт и услугите за преселба (внатрешна или надворешна миграција). Ниту една
од веб-страниците на институциите што биле опфатени со студијата истражувањето не дава
можност за електронска поддршка и помош на корисниците, ниту пак можност за повратна
информација од корисниците што би го олеснило мерењето на нивното искуство со процесот.

Според податоците прикажани на Слика 2, може да се види дека Северна Македонија припаѓа на
групата земји каде се забележува најмала разлика помеѓу вредностите на индексите фокус на
корисникот и транспарентност. Сепак, каков што е случајот и со другите индекси, оценката за
транспарентност е далеку под европскиот просек. Земјата е слабо рангирана и во однос на
транспарентност на процесот на испорака, особено во делот за известување или следење на
постапката, како и во делот на давање информации за очекуваното време кога услугата ќе биде
завршена. Во рамки на индикаторот за транспарентност лични податоци, посебни слабости се
забележани во делот на можноста за исправка на личните податоци по дигитален пат и во делот
на следење кој сѐ ги користел личните податоци. Во оваа насока, важно е да се напомене дека
порталот uslugi.gov.mk им овозможува на граѓаните да добијат „преглед на логови за спроведен
пристап до лични податоци од страна на корисниците на податоците содржани во Централниот
регистар на население“, но овој прегледот содржи само време на пристап до личните податоци и
не дава информации која институција пристапила и за која намена. Во секој случај, дури и кога би
биле обезбедени вакви податоци, тие нема да бидат доволни бидејќи не даваат информации за
пристапувањето до личните податоци од многу институции кои сѐ уште не обезбедуваат услуги
преку порталот. Третиот индикатор во рамките на индексот транспарентност се однесува на
транспарентноста на институциите. Во овој дел Северна Македонија има најслаба оценка за
мерење на задоволството на граѓаните од дигиталните услуги, што не постои во овој момент,
како и во однос на отвореност на податоците за бројот на прегледи и посети, што не е
овозможено на веб-страниците на институциите.

Слика 2. Вредност на индексите за 2020 година

Транспарентност Клучни овозможувачи Прекугранична мобилност Фокус на корисникот

Извор: e-Government benchmark 2020
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Од сите четири индекси, Северна Македонија е најслабо оценета во однос на клучни
овозможувачи, односно технолошки фактори што ја поддржуваат и олеснуваат испораката на
дигитални јавни услуги. Ниската оценка се должи на слабата можност за користење електронска
идентификација. „Само граѓаните кои креирале профил на Националниот портал за е-услуги или
во Управата за јавни приходи имаат електронска идентификација, но за некои услуги е неопходен
и електронски потпис.“ За оваа придобивка од националниот портал најголемо влијание имаше
носењето на пакет закони за електронско управување и за електронски услуги, електронски
документи и доверливи услуги во 2019 година, како и соодветните правилници во 2020 година.

Еднакво ниска оценка има и четвртиот индекс, т.е. прекугранична мобилност. Кога станува збор
за достапноста на дигиталните услуги за странци, најголемата бариера во добивањето
информации по електронски пат е јазичната бариера, бидејќи нема информации на англиски
јазик. Следна бариера е потребата од национална електронска картичка за идентификација. Овој
индекс е важен за нашиот европски пат бидејќи има за цел да овозможи хармонизација на
услугите за влез на државата на заедничкиот пазар. Од тие причини, во иднина поголемо
внимание треба да се посвети на подобрување на условите во овој дел.

За да се добие целосен, сеопфатен преглед за функционирањето на дигиталните услуги во
земјите, четирите индекси се мерат во однос на осум животни настани (корисник-патувања).
Осумте животни настани опфаќаат збир на дигитални услуги кои се потребни на еден просечен
граѓанин или бизнис во секојдневниот живот. За таа цел, избрани се следниве животни настани:
редовно деловно работење, преселба, поседување и возење автомобил, почнување бизнис,
постапка за мала жалба, семеен живот, губење и наоѓање работа, и студирање.

Слика 3 дава приказ на оценките за дигиталните услуги за секое корисник-патување во Северна
Македонија споредено со европскиот просек за 2020 година.

Слика 3. Оценка на дигиталните услуги во однос на карактеристични животни настани: Северна Македонија
наспроти просекот на ЕУ27

Извор: e-Government benchmark 2020
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Најслабо рангирани во однос на сите критериуми се корисник-патувањата од областа на
мобилност или преселба, како и поседување и возење автомобил, каде што воопшто нема клучни
овозможувачи или, поконкретно, нема можност за користење електронска идентификација.
Слично, иако малку подобро рангирани се корисник-патувањата поврзани со губење и наоѓање
работа и студирање, каде што и покрај малку повисокиот фокус врз корисникот не постојат
клучни овозможувачи, што го ограничува секое натамошно дигитализирање на овие услуги и тие
опстојуваат на ниво на информација во дигиталниот совет. Најдобро рангирани се редовните
деловни процеси и почнувањето бизнис. Сепак, и во овој дел, вредноста на индексот фокус врз
корисникот е најголема (76), што означува дека на интернет може да се најдат информации за
голем број од услугите за деловната заедница, но самo мал дел од нив се дигитализирани услуги.
Податоците покажуваат дека најголем број дигитализирани услуги се оние што ги обезбедува
Управата за јавни приходи, како и Централниот регистер. Најголема транспарентност во однос на
информациите и услугите се забележува во однос на иницирање постапка за мала жалба, а
загрижува и фактот дека преселбата и студирањето се најслабо оценети како корисник-патувања
во кои најчесто се наоѓа младиот човек.

Индекс на дигитална економија и општество

Претходно пополнети формулари: индикатор што го мери степенот до кој е-формите се
претходно пополнети од страна на давателите на јавни услуги.

Услугите што се разгледуваат во рамките на Одредницата за е-Влада имаат влијание врз
секојдневниот живот на граѓаните и бизнисите и врз начинот на кој тие комуницираат со нивните
влади. Четирите основни индекси од Одредницата за е-Влада содржат многу индикатори. Сепак,
неколку од овие индикатори се повидливи и се користат во Индексот на дигитална економија и
општество (ДЕСИ) што го изработува Европската комисија. Овој индекс е важен и за Северна
Македонија бидејќи го следи напредокот на земјите и разгледува што тие прават во однос на
дигиталната трансформација. Конкретно, индексот го сочинуваат 44 индикатори во пет важни
димензии за дигиталната трансформација: поврзување, човечки капитал, користење на интернет,
интеграција на дигитална технологија, и дигитални јавни услуги. Податоците што се собираат за
Одредницата за е-Влада се однесуваат на петтата димензија, т.е. дигитални јавни услуги.
Следниве индикатори од ДЕСИ користат податоци од Одредницата за е-Влада.

Завршување на услугата преку интернет: овој индикатор го мери степенот до кој услугите
можат да бидат комплетно завршени онлајн.

Дигитални јавни услуги за бизниси: овој индикатор мери дали владите обезбедуваат
дигитални услуги за бизнисите, а се однесува на единствениот дигитален пазар. Тој се
пресметува како просек на националната и прекуграничната онлајн достапност на
основните услуги за редовно деловно работење и почнување бизнис.

Вредноста на овие индикатори во ДЕСИ индексот за 2020 година покажува дека Северна
Македонија е последна во однос на можностите за целосно завршување на услугата онлајн
(Слика 4а). Вредноста на индексот укажува дека во Северна Македонија има достапни
информации за услугите по електронски пат, но нема задоволителна понуда на услуги по
електронски пат за граѓаните и правните лица.
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Слика 4а. Вредност на индикаторот „завршување на услугата преку интернет“

Извор: e-Government benchmark 2020

Слика 4б. Вредност на индикаторот „претходно пополнети формулари“

Северна Македонија е меѓу последните земји од регионот во однос на претходно пополнети
формулари (Слика 4б). Постоењето и користењето поврзани регистри е клучно за да се обезбеди
дека граѓаните не мораат одново да ги доставуваат истите податоци до различни органи на
државната администрација.

Слика 4б. Вредност на индикаторот „претходно пополнети формулари“

Извор: e-Government benchmark 2020

Кога станува збор за дигитализацијата на јавните услуги за бизнисите, и покрај релативно
ниското вреднување во однос на просекот на ЕУ, Северна Македонија е прва меѓу земјите од
регионот (Слика 4в). Тоа покажува дека националните услуги за деловните субјекти се релативно
добро дигитализирани, но вредноста на индикаторот е пониска бидејќи не постои дигитализација
на истите услуги во однос на прекугранична мобилност, т.е. хармонизација со единствениот
пазар. Сепак, Северна Македонија сѐ уште не е членка на ЕУ.
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Извор: e-Government benchmark 2020
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За жал, при имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-
2022 не се дава еднаков приоритет на мерките што се однесуваат на дигитализацијата, тие
не се спроведуваат навреме и се забележува големо доцнење во овој дел. Сѐ уште нема
централно управување со државните ИКТ-проекти или формата во која постои такво
централизирано управување со ИКТ-инвестициите во администрацијата е незадоволителна.
Формиран е Националниот совет за ИКТ, но недостига добра националната стратегија за
ИКТ, што го кочи спроведувањето на Стратегијата за реформа на јавната администрација,
бидејќи без таква стратегија не може да се направи план за рационално користење на
средствата за ИКТ-инвестиции и не можат да се усогласат националните и локалните
институции кои веќе го започнале процесот на дигитализација. Тоа го доведува во прашање
процесот на натамошна дигитализација на услугите. Во исто време, продолжуваат
инвестициите во физичка инфраструктура и отворање центри по градови „Една точка за
услуги“ (Скопје Тетово, Битола, Куманово и Охрид). Може да се каже дека подобрувањето на
услугите на шалтерите е добра среднорочна цел, имајќи го предвид ниското ниво на
активност на владата и на другите чинители во општеството во однос на зголемување на
дигиталната писменост на населението, комбинирано со стареењето на населението и
доцнењето во усвојувањето на стратешки и централизиран пристап кон воведувањето
дигитални услуги. Сепак, големите инвестиции за таа цел не може да се оправдаат и треба да
се практикува рационално користење на ресурсите со јасна визија и реална временска
рамка што ќе ја олесни дигитализацијата.
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Приоритетните цели од стратегијата се преточени во низа активности на национално ниво.
Примери за такви активности се: усвојување на соодветна легислатива, како што се Законот
за документи во електронски формат и дигитален потпис, Законот за електронски
документи, електронска идентификација и доверливи услуги, националниот портал за е-
услуги (uslugi.gov.mk), платформата за интероперабилност, отворени податоци, платформата
за електронски јавни набавки, платформата за здравство „Мој термин“, Централниот
регистер за население и други проекти планирани и управувани на највисоко владино ниво.
Низа јавни институции, исто така, имаат спроведено успешни проекти за дигитализација на
услугите, вклучително и Управата за јавни приходи, Агенцијата за катастар на недвижности,
Централниот регистер, Управата за водење матични книги и др.

Заклучоци

Спроведената анализа укажува на два конкретни моменти од интерес во однос на
квалитетот на дигитализацијата на јавните услуги во Северна Македонија. Првиот е
напредокот во дигитализацијата на услугите, а вториот е квалитетот на самите услуги во
смисла на задоволување на редовните потреби на граѓаните и правните лица.

1.     Во поглед на напредокот на дигитализацијата на јавните услуги во Северна Македонија,
а имајќи ги предвид стратешките документи на владата и донесените законски решенија во
изминатите три години, несомнено е дека дигитализацијата општо, но и дигитализацијата на
јавните услуги посебно, е приоритетна стратешка цел на земјата. Едно од петте начела врз
кои се потпираат континуираните напори за постигнување на целите и приоритетите од
Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 е начелото за давање
квалитетни, брзи и лесно достапни услуги преку користење на модерните технологии и
нивно постојано техничко надградување. Ова начело е особено важно за обезбедување
услуги на брз, едноставен и достапен начин.

01



Во делот на дигитализацијата на административните услуги, во 2020 година се забележува
напредок и изготвен е нацрт-документ на Националната стратегија за ИКТ, кој е поставен на
ЕНЕР. Овој документ е далеку од финален и не обезбедува солидна основа за забрзување на
процесите за дигитализација на јавните услуги. Сепак, радува тоа што нацрт-стратегијата
предвидува и мерки за подигнување на дигиталната писменост на населението - нешто без
што не може да има успешна дигитализација на јавните услуги во државата.
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Исто така, во 2021 година се забележува забрзана дигитализација на услугите во
националниот портал, кој сега содржи и услуги за правни лица. Сепак, дури и со овој
напредок Северна Македонија е далеку под просекот на земјите на ЕУ. Одредницата за е-
Влада на Европската Унија и Индексот на дигитална економија и општество (ДЕСИ) на
Европската комисија за 2020 година укажуваат дека Северна Македонија е последна од 44-
те земји што учествувале во истражувањето во однос на можноста за целосно завршување
на услугата по електронски пат. Во Северна Македонија има достапни информации за
услугите по електронски пат, но нема задоволителна понуда на услуги по електронски пат за
граѓаните и правните лица. Од друга страна, треба да се истакне успехот на брзата
дигитализација на услугите за правни лица, која воедно има и највисока оценка во рамките
на Одредницата за е-Влада и Индексот на дигитална економија и општество (ДЕСИ) за 2020
година, што најмногу се должи на зголемениот број дигитализирани услуги кои ги
обезбедуваат Управата за јавни приходи и Централниот регистер.

        Состојбата е покритична во однос на квалитетот на дигиталните услуги. И покрај тоа што
порталот со информации за управување со квалитетот во јавната администрација заснован
врз новата верзија на ЦАФ 2020 беше пуштен во употреба во 2020 година и истиот, меѓу
другото, се фокусира на дигитализацијата, бројот на институции кои целосно го
имплементирале овој модел останува непознат. Голема улога во управувањето со квалитетот
на услугите има и мерењето на задоволството на корисниците од јавните услуги. За жал,
такво мерење не е направено ниту во 2019 ниту во 2020 година поради отсуство на
соодветна методологија. Во текот на 2021 година усвоена е Методологијата за оценка на
индексот за квалитет на институциите, но, за жал, таа не содржи индикатори за мерење на
задоволството на граѓаните од добиените дигитални услуги. Со тоа е изгубена можност за
оценка на задоволството на граѓаните со квалитетот на дигиталните услуги во 2021 година.

Истото го забележува и извештајот „Одредницата за е-Влада“ на Европската Унија. Ниту
една од веб-страниците на институциите што биле опфатени со истражувањето не нуди
можност за електронска поддршка и помош на граѓаните/корисници, ниту можност за
давање повратна информација, што би овозможило мерење на нивното искуство со
процесот. За да овозможи целосен, сеопфатен преглед за функционирањето на дигиталните
услуги за корисниците во земјите, Одредницата за е-Влада на ЕУ ги мери во однос на осум
приоритетни животни настани (корисник-патувања). Северна Македонија е слабо рангирана
во однос на сите корисник-патувања во споредба со просекот на ЕУ. Причината за тоа се
слабите клучни овозможувачи или непостоењето можност за користење електронска
идентификација што го ограничува корисникот, и оттука секое натамошно дигитализирање
на овие услуги е ограничено и тие опстојуваат на ниво на информација во дигиталниот свет.
Корисничкото искуство го влошува и слабата поврзаност на државните регистри, која не
овозможува претходно пополнети формулари. Истото е клучно за подобрување на
корисничкото искуство бидејќи обезбедува дека граѓаните не мораат одново да ги
доставуваат истите податоци до различни органи на државната администрација.
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Финализирање и усвојување на Националната стратегија за ИКТ. Повеќе од потребно е да се
заврши и усвои квалитетна национална стратегија за ИКТ. Овој процес не треба да биде
избрзан. Потребен е поширок консензус и квалитетни предлози од различни засегнати
страни од јавниот, граѓанскиот и деловниот сектор за да се подобрат текстот, опфатот и
мерките од сегашната нацрт-верзија на стратегијата која е поставена на ЕНЕР.

Препораки за мерки и политики

Имајќи ги предвид двата заклучока од анализата, евидентно е дека Северна Македонија е на
вистинскиот пат кога станува збор за дигитализацијата на јавните услуги и, за кратко време и во
услови на ковид-пандемија, има постигнато значителен напредок на ова поле.

Предлог-мерките за натамошно подобрување на дигитализацијата и квалитетот на дигиталните
јавни услуги вклучуваат:

Зголемување на достапноста на е-услугите во сите сектори, особено во секторите каде
таквата достапност е многу ниска, како што е секторот транспорт. Потребно е забрзано да се
работи на зголемување на бројот на услугите во јавниот сектор кои можат да се добијат по
електронски пат. Притоа, приоритетни треба да бидат секторите каде бројот на ваквите
услуги е мал или не постојат, а кои се идентификувани како услуги што влијаат врз голем
број корисник-патувања, како што се транспорт и мобилност. Истото значи дека, со паметно
селектирање на услугите што ќе се дигитализираат, се отвара можност за подобрување на
искуството на граѓаните во различни корисник-патувања или животни настани во краток
рок.

Подобрување на клучните овозможувачи, т.е. користење на електронската идентификација
од страна на институциите. Голем дел од дигитализираните услуги во јавниот сектор се
достапни за граѓаните преку националниот портал. Сепак, тоа не ја намалува важноста на
подобрувањето на користењето на електронската идентификација од страна на
институциите, што е на многу ниско ниво.

Спроведување информативни и едукативни кампањи за граѓаните и правните лица за
можностите што ги нудат дигиталните услуги. Дигитализацијата на јавните услуги нема да
биде успешна ако граѓаните и правните лица немаат развиена дигитална писменост и не
знаат како да ги користат е-услугите. Ковид-пандемијата и, следствено, мерките за забрана
на движењето, го забрзаа процесот на учење кај граѓаните за дигиталните можности, но тоа
е само почеток. Треба да се искористи овој бран и да се зголеми кривата на учење за
користење на дигиталните алатки преку широки информативни и едукативни кампањи.
Голем придонес во таа насока може да дадат центрите по градови „Една точка за услуги“,
каде граѓаните ќе бидат информирани за можностите услугите да ги добијат по електронски
пат и ќе бидат советувани како да го сторат тоа.

Надополнување на Методологијата за оценка на индексот за квалитетот на институциите со
индикатори за мерење на корисничкото искуство од услугите добиени по електронски пат.
Евидентно е дека Методологијата за оценка на индексот на квалитетот на институциите нема
квалитетен опфат на индикатори кога станува збор за услугите што се даваат по електронски
пат. Истото треба да се надмине со нејзино дополнување за таа да ги рефлектира и барањата
од новата верзија на ЦАФ 2020. Овие индикатори ќе овозможат мерење на корисничкото
задоволство со дигиталните услуги на веб-страниците на институциите и на националниот
портал.
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