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Strate{kiot plan na Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija (DARM) za periodot od  2019 - 2021 godina pretstavuva 

osnoven strate{ki dokument, koj vo sebe gi inkorporira strate{kite prioriteti i celi na Vladata na RM. Strate{kiot plan 

pretstavuva organiziran proces na promeni vo samoto menaxirawe na institucijata. 

So ogled na toa deka DARM pretstavuva specijalizirana institucija vo koja e sobrano celokupnoto arhivsko 

nasledstvo, site idni promeni }e se odvivaat preku povrzuvawe na minatoto i sega{nosta. Toa }e ovozmo`i adaptirawe 

sprema globalnata promena, koja se slu~uva vo svetot. 

Kako osnovna nasoka za izgotvuvawe na strate{kiot plan be{e prifa}aweto i po~ituvaweto na me|unarodnite 

standardi vo sferata na arhivskoto rabotewe. 

Uspe{noto sproveduvawe na reformata i na strate{kite prioriteti i celi navedeni vo strate{kiot plan bara golema 

anga`iranost na site vraboteni vo institucijata odnosno jaknewe na ~ove~kite kapaciteti i na nivnoto znaewe i ve{tini.  

Strate{kiot plan se odnesuva na sekoj vraboten vo na{ata institucija. Poddr{kata, motivacijata i posvetenosta na 

vrabotenite }e bide od su{tinsko zna~ewe za uspeh na ispolnuvawe na planot. Od tie pri~ini smetame deka ~ove~kiot faktor 

igra najzna~ajna uloga vo ispolnuvaweto na strate{kite celi i prioriteti odnosno uspe{no inkorporirawe na Republika 

Makedonija vo evropskoto semejstvo.  

 

Direktor, 

       Kiril Petrov 



 

 

 

 

 

1.  1. V O V E D 

 

Razvojniot pat na arhivskata dejnost vo Makedonija e vo neposredna vrska so istorijata na Makedonija i makedonskiot 
narod. Za~etoci na arhivska dejnost na po~vata na Makedonija mo`e da se baraat u{te za vreme na anti~koto kralstvo 
Makedonija, taa gra|a bila ~uvana vo poznatiot Aleksandriski arhiv. 

Denes DARM pretstavuva sovremena arhivska institucija so status na upravna organizacija, koja vrz stru~no-nau~na 
osnova vr{i inspekciski i stru~en nadzor vrz rabotata na imatelite i od niv ja prima, ja za{tituva, ja sreduva i ja 
obrabotuva, ja publikuva i ja dava na koristewe arhivski materijal. 

So svojata sovremena organiziranost i programska orientacija DARM pretstavuva riznica na kolektivnoto pametewe i 
na nacionalnite vrednosti na makedonskiot narod bidej}i gi povrzuva minatoto i dene{ninata. 

Organiziraweto i sproveduvaweto na istra`uvawa na arhivski materijal vo zemjata i vo stranstvo pridonese za 
iznao|awe novi formi za uspe{na sorabotka so arhivite vo stranstvo. Na{ata institucija e ramnopraven ~len na 
Me|unarodniot arhivski sovet - MAS (International council on Archives). 

Golemite promeni predizvikani od elektronskoto modernizirawe pridonese za avtomatska obrabotka na podatocite za 
arhivski materijal, proektirawe na aplikativni softveri, formirawe na edinstven informaciski sistem i digitalizacija 
na arhivskoto nasledstvo. 

So gradeweto na sovremenoto arhivsko zakonodavstvo se podobruva i statusot i tretmanot na arhivski materijal, DARM 
se transformira vo integrirana upravna organizacija so devet podra~ni oddelenija, vospostaveni se edinstveno upravuvawe, 
finansirawe i kadrovska politika. Rokovite za predavawe na gra|ata i za nejzinata dostapnost za koristewe se pomesteni na 
dvaeset godini po sozdavaweto. Seto ova ja vbrojuva Republika Makedonija me|u liberalnite zemji vo svetot. 

So ogled na toa deka arhivskiot materijal ima status na spomenik na kulturata (kulturno bogatstvo), DARM pretstavuva 
po~etna destinacija od koja se trgnuva vo istra`uvaweto na genezata i istoriskiot razvoj na makedonskata nacija, 
makedonskiot jazik, istorija, tradicija i kultura i so nivnata afirmacija na me|unaroden plan. 

 



 

 

 

 

1. 2. MISIJA 
So najvisokite mo`ni standardi DARM obezbeduva uslovi za brza transparentna i efikasna usluga za koristewe na 

arhivskiot materijal od strana na istra`uva~i, dr`avni organi, fizi~ki i pravni lica, integracija vo Evropska Unija, 
za{tita na arhivskiot materijal, pribirawe na arhivskiot materijal od arhivite vo drugi zemji preku sukcesija i 
digitalizacija na istiot. 

 
1.3. V I Z I J A 

Istra`uvawe i vistinsko prika`uvawe na genezata i istoriskiot razvoj na makedonskata nacija, makedonskiot jazik i 
istorija, tradicija i kultura so cel podobra afirmacija i respektabilen kredibilitet na megunaroden plan. 

 

1.3.1.Анализа на состојбата-стратешка анализа 
 

 Историскиот развој 
Razvojniot pat na arhivskata dejnost vo Makedonija e vo neposredna vrska so istorijata na Makedonija i makedonskiot 

narod. Za~etoci na arhivska dejnost na po~vata na Makedonija mo`e da se baraat u{te za vreme na anti~koto kralstvo 
Makedonija, taa gra|a bila ~uvana vo poznatiot Aleksandriski arhiv. 

Denes DARM pretstavuva sovremena arhivska institucija so status na upravna organizacija, koja vrz stru~no-nau~na 
osnova vr{i inspekciski i stru~en nadzor vrz rabotata na imatelite i od niv ja prima, ja za{tituva, ja sreduva i ja 
obrabotuva, ja publikuva i ja dava na koristewe arhivski materijal. 

So svojata sovremena organiziranost i programska orientacija DARM pretstavuva riznica na kolektivnoto pametewe i 
na nacionalnite vrednosti na makedonskiot narod bidej}i gi povrzuva minatoto i dene{ninata. 

Organiziraweto i sproveduvaweto na istra`uvawa na arhivski materijal vo zemjata i vo stranstvo pridonese za 
iznao|awe novi formi za uspe{na sorabotka so arhivite vo stranstvo. Na{ata institucija e ramnopraven ~len na 
Me|unarodniot arhivski sovet - MAS (International council on Archives). 



 

 

 

Golemite promeni predizvikani od elektronskoto modernizirawe pridonese za avtomatska obrabotka na podatocite za 
arhivski materijal, proektirawe na aplikativni softveri, formirawe na edinstven informaciski sistem i digitalizacija 
na arhivskoto nasledstvo. 

So gradeweto na sovremenoto arhivsko zakonodavstvo se podobruva i statusot i tretmanot na arhivski materijal, DARM 
se transformira vo integrirana upravna organizacija so devet podra~ni oddelenija, vospostaveni se edinstveno upravuvawe, 
finansirawe i kadrovska politika. Rokovite za predavawe na gra|ata i za nejzinata dostapnost za koristewe se pomesteni na 
dvaeset godini po sozdavaweto. Seto ova ja vbrojuva Republika Makedonija me|u liberalnite zemji vo svetot. 
 

 -Правната рамка  
   Vo Zakonot za arhivskiot materijal za prv pat se vostanovuvaat i definirat kategoriite javen arhivski materijal i 
privaten arhivski materijal. ^lenot 16 regulira deka javen arhivski i dokumentaren materijal e onoj {to e sozdaden vo rabo-
tata na dr`avnite organi i organizacii, javnite slu`bi i pretprijatija koi se osnovani od edinicite na lokalnata samoupra-
va, trgovskite dru{tva vo koi dominanten kapital ima dr`avata, kako i pravnite i fizi~ki lica koi se nositeli na javni ov-
lastuvawa (imateli).  

Sopstvenik na javniot arhivski i dokumentaren materijal e dr`avata - Republika Makedonija. 

 Javniot arhivski i dokumentaren materijal se neotu|ivi. Im se zabranuva na privatnite pravni i fizi~ki lica da 
sobiraat, stknuvaat, ~uvaat i da poseduvaat javen arhivski i dokumentaren materijal (~l. 17 od Zakonot). 

 
 - Област (и) на делување - актуелните и идните стратешките програми-проекти 

Zakonot gi obvrzuva organite, pretprijatijata i drugite pravni lica da izvr{uvaat golem broj dol`nosti od oblasta na 
kancelariskoto i arhivskoto rabotewe. Tie moraat, pred se da go evidentiraat, da vr{at priem i rasporeduvawe na 
dokumentarniot materijal i negova administrativno-tehni~ka obrabotka; da obezbeduvaat navremeno vra}awe na re{enite 
predmeti; da obezbeduvaat klasificirawe, arhivirawe, sreduvawe, vrednuvawe (odbirawe za trajno ~uvawe na arhivskata 
gra|a  i izla~uvawe za uni{tuvawe na dokumentarniot materijal; gra|ata i materijalot da gi davaat na koristewe, da gi ~u-
vaat, obezbeduvaat i za{tituvaat; da vodat evidencija za arhivskata gra|a (popis i popis); da ja predavaat arhivskata gra|a od 
trajna vrednost na Dr`avniot arhiv vo kompletna, odbrana , sredena i opi{ana sostojba; da sproveduvat posebni merki za 



 

 

 

za{tita na materijalot odnosno gra|ata vo slu~aj na voena i vonredna sostojba; da opredeluvaat podolgi rokovi za koristewe 
na arhivskata gra|a i dr.  

Arhivite kako ustanovi od poseben op{testven interes, nao|aj}i se pred zna~ajni promeni so voveduvaweto na 
informati~kata tehnologija, zna~itelno go menuvaat i odnosot kon arhivskata gra|a vo celina. Od druga strana, se 
pogolemata potreba od dostapnost na informaciite vo globalnata informatizacija i dostapnost preku INTERNET, 
nalo`uvaat i primena na novi tehnologii. Poseben interes za arhivite pretstavuva obezbeduvawe na dostapnost na 
dokumentite vo digitalna, odnosno digitalizirana forma. 

 Za taa cel  Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija za periodot 2019-2021 godina gi utvrduva slednite programi: 

 - Za{tita na arhivskiot materijal vo DARM, sukcesija i digitalizacija vo nasoka na ingegracija vo EU; 
 - Razvoj i implementacija na informaciski i komunikaciski tehnologii 
 

 Анализа на спектарот на услуги кои го испорачуваме 
 

      ^lenovite 36, 37 i 38 od Zakonot za arhivskiot materijal gi opredeluvaat statusot, nadle`nostite i rabotite {to gi vr{i Dr-
`avniot arhiv na Republika Makedonija kako upravna organizacija so svojstvo na pravno lice.  

Dr`avniot arhiv  gi vr{i slednite raboti:  

- prezema javen arhivski materijal na trajno ~uvawe, 

- prezema i privaten arhivski materijal (podarok, otkup, ~uvawe) dokolku proceni deka e od interes za Republika Makedo-
nija); 

- vr{i inspekciski nadzor vrz imatelite  na arhivski i dokumentaren materijal; 

- vodi evidencija  na imatelite na javen i privaten arhivski i dokumentaren materijal, za arhivskiot materijal vo stranstvo 
i istra`en vo stranski arhivi, kako i evidencija za doma{ni i stranski izrtra`uva~i vo Dr`avniot arhiv;  

-  dava podatoci, kopii na dokumenti, izvadoci i zavereni prepisi od dokumenti na barawe na korisnicite (imatelite, istra-
`uva~i, gra|ani na R Makedonija i drugi); 

- vr{i stru~en nadzor i im dava stru~na pomo{ na imatelite na javen arhivski i dokumentaren materijal;  



 

 

 

- vr{i dopolnitelno odbirawe (vrednuvawe), revizija na sredenosta, obrabotuva i vr{i kategorizacija na arhivskiot mate-
rijal;  

- ~uva, stru~no odr`uva i prezema tehni~ko- tehnolo{ki i bezbednosni merki za za{tita na arhivskiot materijal (kopirawe, 
digitalizacija, mikrofilmuvawe, konzervacija i sl.);  

- istra`uva arhivski materijal vo zemjata i stranstvo;  

- objavuva arhivski materijal, nau~no-informativni stredstva i drugi publikacii;  

- organizira predavawa, izlo`bi i drugi oblici na kulturna, obrazovna i nau~na dejnost; 

- organizira stru~no usovr{uvawe i osposobuvawe na rabotnicite koi rabotat na kancelariski i arhibvski raboti kaj ima-
telite; 

- dava konsultantski uslugi na imatelite vo pogled na odbiraweto, sreduvaweto, evidentiraweto, za{itata, ~uvaweto i 
AOP  i sl. na  arhivskiot i dokumentarniot materijal; 

- dava informacii i ovozmo`uva dostapnost i koristewe na materijalot vo Dr`avniot arhiv; 

 - vodi evidencija na sopstvenici na privaten arhivski materijal vo Republika Makedonija; 

- vr{i i drugi stru~ni i upravni raboti {to mu se staveni vo nadle`nost so ovoj ili drug zakon.  

 
1.3.2 ANALIZA NA PROGRAMITE 
 
 - Programa 1 - Za{tita na arhivskiot materijal vo DARM, sukcesija i digitalizacija vo nasoka na ingegracija vo EU; 
 
 Програмата- Za{tita na arhivskiot materijal vo DARM, sukcesija i digitalizacija vo nasoka na ingegracija vo EU е во 
функција на стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2019 
 
 
 
 



 

 

 

 
 година  Развој на економијата, зголемување на продуктивното вработување и подигнување на животниот стандард на граѓаните 
и стратешките цели: Афирмација на местото и улогата на Република Македонија во меѓународната и регионалната заедница и 
унапредување на односите и соработката на билатерален, регионален и мултилатерален план; Континуирана заштита на 
културното наследство независно од неговото историско, цивилизациско и етнокултурно обележје. 
 Програмата е во функција на приоритетот континуирана заштита на архивскиот материјал како своевидно културно наследство и 
национално богатство и стратешката цел: Надградување и проширување на примарната, секундарната и терцијарната заштита на 
архивскиот материјал и негова достапност до научната и пошироката јавност 
 

SVOT analiza  
 - Vnatre{ni prednosti - Za{tita na arhivskiot materijal, raspolo`livost na DARM so materijali koi se nao|aat vo 
drugi dr`avi, pogolema dostapnost do po{irokata javnost; 
 - Vnatre{ni slabosti - Ograni~enost vo prezemawe na arhivskiot materijal od stranski arhivi; 
 - Nadvore{ni mo`nosti - Polesen na~in na ~uvawe i dostapnost na arhivskiot materijal vo digitalna forma, podobra 
sorabotka so drugite arhivi, izrabotka na so sofisticirana oprema na dve i pove}e kopii; 
 - Nadvore{ni zakani - O{tetuvawe na hard diskovi od nadvore{ni vlijanija i ~ove~ki faktor. 
 
 PEST analiza 
 - potpi{uvawe na me|unarodna sorabotka i bilateralni odnosi; 
 - dovolno finansiski sredstva za ostvaruvawe na celta; 
 - porast na `ivotniot standard i pokvaliteten `ivot, investirawe vo obrazovanie i informati~ka tehnologija. 
 
 - Programa 2 - Razvoj i implementacija na informaciski i komunikaciski tehnologii 
 
 Програмата Информациски и комуникациски технологии произлегува од стратешкиот приоритет на Владата на Република 
Македонија содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2019 година Зголемување на економскиот раст и на вработеноста, 
пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот;  Реформи во образованието и инвестирање во 



 

 

 

иновации и информатичка технологија и стратешката цел - интегрирано, ефикасно и модерно работење на администрацијата и 
обезбедување на услуги, целосно приспособени на потребите на граѓаните и бизнис заедницата; развој и примена на информациските 
технологии во сите сегменти на живеењето. 
 Програмата е во функција на приоритетот континуирана надградба на информатичката инфраструктура и стратешката цел: 
Стручна и логистичка поддршка за електронски Архив и одржување и надградба на ИКТ инфраструктурата. 
  
 СВОТ  analiza 
 - Vnatre{ni prednosti - Zgolemuvawe na efikasnost vo raboteweto, namaluvawe na tro{oci so elektronskoto 
rabotewe; 
 - Vnatre{ni slabosti - Nedovolna za{tita na kompjuterskiot softver, nestru~en kadar i nesovesno rabotewe so 
opremata; 
 - Nadvore{ni mo`nosti - Obezbeduvawe standardi za za~uvuvawe na intelektualnata sopstvenost, osovremenuvawe na 
informaciski sistem na DARM, dostapnost i bezbednost na e-arhiv; 
 - Nadvore{ni zakani - Uni{tuvawe na opremata i arhivskiot materijal. 
 
 PEST analiza  
 -  obezbeduvawe na sredstva za kupuvawe na informati~ka oprema;  
 - edukacija na ~ove~kite resursi za rakuvawe so opremata; 
 - razvoj i nadgradba na softverskite programi za rabota. 
  

 
1.4. ZADA^I I NADLE@NOSTI 

Zada~ite i obvrskite na DARM se: 

 Primawe, odbirawe, sreduvawe i obrabotka na arhivski materijal; 



 

 

 

 Vodewe evidencija za imatelite, za materijalot i gra|ata, za arhivski materijal vo sopstvenost na pravni i 
fizi~ki lica, za arhivski materijal od interes na RM vo zemjata i stranstvo, za snimenata i sobrana gra|a od 
stranstvo i za rabotata na stranskite istra`uva~i vo Arhivot; 

 Sorabotka vo razmenata i vo otstapuvaweto arhivski materijal so arhivite vo zemjata i vo stranstvo; 

 Davawe stru~na pomo{ na imatelite na materijalot i gra|ata, 

 Prezemawe tehni~ki i tehnolo{ki merki za za{tita na gra|ata, 

 Organizirawe stru~no usovr{uvawe i osposobuvawe na rabotnicite {to rabotat na kancelariski raboti kaj 
imatelite, 

 Vr{ewe inspekciski nadzor vrz rabotata na imatelite, 

 Organizirawe predavawa, izlo`bi i drugi oblici na kulturna, obrazovna i nau~na dejnost. 

 

1.5. SPECIFI^NOST NA ORGANOT 

Dr`avniot arhiv (DARM) e sovremena arhivska institucija so status na upravna organizacija, ~ija specifi~nost e vo 
toa {to go prima, za{tituva, obrabotuva, publikuva i go dava na koristewe arhivskiot materijal sozdaden pri oteweto na site 
institucii {to postojat vo dr`avata (dr`avni organi, javni ustanovi, zdru`enija na gra|ani i fizi~ki i pravni lica. 
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1.6. S T R U K T U R A 
 

Za izvr{uvawe na rabotite od nadle`nost na Dr`avniot arhiv nadvor od sedi{teto se formirani devet podra~ni 
oddelenija:  
1. Oddelenie Skopje so nadle`nost na celata teritorija na grad Skopje. 
2. Oddelenie Bitola so nadle`nost za op{tinite Bitola, Demir Hisar i Resen. 
3. Oddelenie Veles so nadle`nost za op{tinite Veles, Negotino, Kavadarci i Valandovo. 
4. Oddelenie Kumanovo so nadle`nost za op{tinite Kumanovo i Kriva Palanka. 
5. Oddelenie Ohrid so nadle`nost za op{tinite Ohrid, Ki~evo i Struga. 
6. Oddelenie Prilep so nadle`nost za op{tinite Prilep, Kru{evo i Makedonski Brod. 
7. Oddelenie Strumica so nadle`nost za op{tinite Strumica, Berovo, Gevgelija, Dojran i Peh~evo. 
8. Oddelenie Tetovo so nadle`nost za op{tinite Tetovo i Gostivar. 
9. Oddelenie [tip so nadle`nost za op{tinite [tip, Sveti Nikole, Ko~ani, Vinica, Del~evo, Radovi{ i Probi{tip. 
 

1.7. ODNOSI SO ORGANITE VO SOSTAV 

Soglasno so Zakonot za organizacija i rabota na organite na dr`avnata uprava, Dr`avniot arhiv na RM se osnova kako 
upravna organizacija so svojstvo na pravno lice i vo negov sostav ne se predvideni nikakvi drugi organi. 

 
1. 8. PRIORITETI I CELI 
 
Nadzor i stru~na pomo{ i za{tita na arhivski materijal kaj imatelite 
Za ostvaruvawe na ovoj prioritet se utvrduvaat slednite celi: 
- podobrena primena na kancelariskoto i arhivskoto rabotewe od strana na imatelite; 



 

 

 

- ~uvawe na obezbedeniot i za{titeniot odbran arhivski materijal od sekakov vid na otu|uvawe, o{tetuvawe i uni{tuvawe i 
negovopredavawe vo DARM vo izvorna, kompletna i sredena sostojba. 
 
 

Sukcesija na arhivski materijal od porane{nata dr`ava SFRJ i me|unarodna sorabotka 
- izdvojuvawe i prezemawe na arhivski materijal od porane{nite jugoslovenski republiki. 
- dopolnuvawe na arhivskite fondovi so arhivski materijal {to se nao|a vo privatna sopstvenost ili se nao|a vo stranskite 
arhivi; 
- prezentacija i zapoznavawe na po{irokata javnost so arhivskiot materijal preku organizirawe na izlo`bi i objavuvawe na 
zbornici i 
- izdavawe na digitaliziran arhivski materijal od moderen i avtomatiziran arhiv. 
 
 
1.9. OSVRT NA POSTIGNATITE REZULTATI ZA 2017 GODINA 
 
 

1.9.1. Inspekciski nadzor i za{tita na arhivski materijal kaj imatelite 
 

 Vr{en e kontinuiran inspekciski nadzor vrz arhivskoto rabotewe kaj site imateli vo dr`avata i vrz kancelariskoto 
rabotewe kaj imatelite koi ne vr{at javni ovlastuvawa. 

Realizirani se vkupno 452 inspekciski nadzori, i toa: imateli na javen i privaten arhivski materijal. 
Vo vrska so donesuvaweto na Planovite i Listite na arhivskite znaci za 2018 godina i evidenciite na arhivskiot 

materijal realizirani se 3.341 poseti. Dobieni se 1.672 Plan i listi na arhivski znaci za nivna primena vo 2018 godina. 
 Od 1.672 imateli dobieni se 2.806 evidencii (popis i opis) na arhivski materijal za period od 1945-2016 godina vo 

koli~ina od 4.650 arhivski kutii i 1.309 knigi. 
 Od 918 imateli dobieni se 922 predlog-popisi za uni{tuvawe na bezvreden dokumentaren materijal so izminat rok na 

~uvawe od koi na 896 e izdadena Soglasnost za uni{tuvawe. Uni{teno e okolu 4.864 dol`inski metri bezvreden dokumentaren 
materijal. 



 

 

 

Izvr{eno e prezemawe na 39 fonda ili delovi od fondovi od imatelite za period od 1924-2016 godina vo koli~ina od 
1.581 arhivski kutii, 99 knigi, 11.374 klaseri i 62 papki. 

 
1.9.2. Меѓународни активности 
 
 Во текот на 2017 година во рамките на активностите на ДАРМ за меѓународна соработка се реализирани следните активности: 
а) Меѓународна соработка 
 
‐  U~estvo na Tretata „Together” („Zaedno”)  me|unarodna konferencija na dr`avnite arhivi od slovenskite dr`avi, 
organizirana od strana na Forumot na slovenskite kulturi i Generalnata direkcija na Dr`avnite arhivi na Republika 
Polska, odr`ana na 8 i 9 mart 2017 g. vo Var{ava, Polska.  
На оваа конференција учествуваа вkupno 14 u~esnici od 10 dr`avi-~lenki na Forumot na slovensкite kulturi  и  dоговорија 
podgotvuvawe na Register na slovenskite arhivi, Vodi~ za arhivskiot materijal za Prvata svetska vojna, podgotvuvawe na veb 
portal za slovenskite arhivi, podgotvuvawe na izlo`ba za uлогата na `enite vo Prvata svetska vojna i objavuvawe na povik za 
„@iva“ nagrada za najdobar slovenski arhiv;  
‐ Оrganizиран е Sostanok na Izvr{niot odbor na Evropskiot regionalen ogranok na Me|unarodniot arhivski sovet, odr`an na 
27 i 28 mart 2017 godina vo „Porta Makedonija” vo Skopje. На Состанокот присуствуваше директорот на Nacionalniot arhiv na 
Avstralija и претседател на Меѓународниот архивски совет, g-din Dejvid Friker, ~lenoviте na Izvr{niot odbor (pretstavnici 
od Velika Britanija, Malta, Belgija, Francija i Hrvatska) i direktorite na 9 nacionalni arhivi od jugoisto~na Evropa 
(Albanija, Bosna, Bugarija, Kosovo, Polska, Romanija, Slovenija, Turcija, Crna Gora); 
‐ Vo periodot od 18 do 21 april 2017 godina e ostvarena poseta na nekolku arhivi vo Moskva od strana na delegacija od DARM. 
При тоа се poseteni: Federalnoto arhivsko agentstvo na Ruskata Federacija (ROSARHIV), Ruskiot dr`aven arhiv na nova 
istorija (RGANI), Ruskiot dr`aven arhiv na socijalno-politi~ka istorija (RGASPI), Institutot za slavistika pri Ruskata 
akademija na naukite, Istorisko-dokumentarnoto oddelenie pri Ministerstvoto za nadvore{ni raboti (IDD MID) na 
Ruskata Federacija i Arhivot na nadvore{nata politika na Ruskata Federacija (AVPRF), kako i  Moskovskiot dr`aven 
institut za me|unarodni odnosi (MGIMO) - Moskovski univerzitet pri Ministerstvoto za nadvore{ni raboti na Ruskata 
Federacija. Za vreme na sredbite сe договорени zaedni~ki proekti (izlo`bi, publikacii, obuki i sl);  
‐ Презентирана е заедничка изложба на Државниот архив на Република Македонија и Воениот музеј на Република Македонија во Воениот 
музеј на Австрија, во Виена.  



 

 

 

 Тема на изложбата беше „Македонија и Македонците во Првата светска војна“, а истата е составена од 24 паноа на кои се 
претставени 47 фотографии и 10 документи кои сведочат за ужасите и разурнувањата на Македонскиот фронт. 
 Изложбата е презентирана во Воениот музеј на Австрија, во периодот од 24 мај до 16 јуни 2017 година; 
‐ Работни активности на четворица вработени од ДАРМ во Архивот на Југославија во Белград (поранешен Архив на СФРЈ), во врска со 
Проектот за дигитализација на заедничкото архивско наследство од поранешна СФР Југославија (25 ‐ 29 септември 2017 година). 
Овие активности имаа за цел олеснување на имплементацијата на Спогодбата за прашањата за сукцесија на поранешна СФР Југославија, 
односно Анексот Д од истата, кои се однесува на архивите; 
- Во периодот од 25 до 29 септември 2017 година се остварени средби на директорот на ДАРМ, како член на Советот на Проектот за 
дигитализација на заедничкото архивско наследство во Архивот на Југославија, со останатите членови на Советот, односно со 
директорите на Архивот на Југославија, Архивот на Република Словенија, Архивот на Босна и Херцеговина и заменик директорот на 
Хрватскиот архив. На овие средби е разговарано за Проектот за дигитализација на заедничкото архивско наследство, но и за 
билатералната соработка со овие архивски институции; 
- На 27 септември 2017 г. е остварена средба на директорот на ДАРМ со началникот на Одделението за административни и архивски 
работи при Генералниот секретаријат на Министерството за надворешни работи  на Република Србија (Дипломатски архив) и заменикот 
на генералниот секретар на Генералниот секретаријат на МНР на Р. Србија. На средбата е разговарано за оние архивски материјали што 
ДАРМ, односно Р. Македонија, врз основа на Спогодбата за сукцесија на поранешна СФРЈ и Анексот Д од истата треба да ги добие како 
копија или во оригинал, како и за можноста за спроведување на научно-истражувачка работа од страна на вработени во ДАРМ во 
Дипломатскиот архив при МНР на Р. Србија; 
‐  Посета на директорот на ДАРМ на Архивот на Република Србија во Белград (27 септември 2017 г.), која што претставува прва 
официјална посета на претставници од ДАРМ на Архивот на Србија, после осамостојувањето на Република Македонија. 
На средбата двете страни ја искажаа добрата волја за соработка (објавување на заеднички публикации, реализирање на научни 
истражувања, подготвување на заеднички изложби и сл.); 
- Средба на директорот на ДАРМ со директорот на Воениот архив при Министерството за одбрана на Република Србија, капетан Горан 
Петровиќ, при што е разговарано за реализацијата на Спогодбата за сукцесија на поранешна СФРЈ и Анексот Д и се најавени научно-
истражувачки престои на вработени од ДАРМ во Воениот архив на Р. Србија во текот на 2018 година  (Средбата е реализирана на 29 
септември 2017 г.); 
- Во Софија на 5 октомври 2017 година е потпишан договор за соработка помеѓу Државниот архив на Република Македонија и Државната 
агенција „Архиви“ на Република Бугарија; 
‐ Во согласност со Меѓународниот стандард за опис на институции со архивски материјал (International Standard for Describing Institutions 
with Archival Holdings - ISDIAH) е изработена информација за Државниот архив на Република Македонија и истата е доставена до 
Форумот на словенските култури за да се приклучи кон заедничкиот проект - Регистер на архивите од словенските држави.  



 

 

 

До Форумот на словенските култури се доставени и податоци за архивските фондови кои се однесуваат за Првата светска војна, а 
се наоѓаат во Државниот архив на Република Македонија и истите треба да бидат објавени во online Водичот на архивските фондови за 
Првата светска војна, кој го подготвува Форумот. 

Државниот архив на Република Македонија до Форумот на словенските култури достави скенирани документи и фотографии за 
учеството на жените од Македонија во Првата светска војна, кои треба да бидат презентирани на заедничката изложба „Жените и Првата 
светска војна“, во октомври 2018 година во седиштето на Советот на Европа, во Стразбур, Франција; 
- На покана на Генералната дирекција на Државните архиви на Република Турција, претставници од ДАРМ учествуваа на Вториот 
меѓународен архивски конгрес за отоманска географија во Истанбул, Република Турција.   
Конгресот се одржа во периодот од 20 до 24 ноември 2017 г. (Комплетните трошоци за патување и престој на делегацијата ги сносеше 
организаторот) и 
- Подготвување и организирање на изложбата „Русите во Македонија (1920-1940)“,  заеднички проект со Институтот за национална 
историја, Музејот на македонската борба за државност и самостојност, а под покровителство на ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“. Изложбата е организирана по повод 100-годишнината од Октомвриската револуција и се состоеше од 28 паноа, а на неа беа 
прикажани повеќе документи и фотографии за дејноста на руските емигранти во периодот од 1920 до 1940 година  (Промоцијата на 
изложбата се одржа на 18 декември 2017 г. во Музејот на македонската борба, во Скопје). 
 
б) Издавачка дејност  
 
Државниот архив на Република Македонија во текот на 2017 година ги оствари следниве активности: 
 
- Учество на ДАРМ на 29-от Меѓународен саем на книгата (4 - 10 април 2017 г.).  
На штандот на Државниот архив на Република Македонија беа изложени 88 наслови од изданијата на Архивот, со вкупно 450 примероци, 
од кои се продадени 163 примероци и притоа е остварен промет во износ од 41.990,00 денари.  
Најпродавани изданија на Саемот беа: „Турски документи за Македонија - Опширни пописни дефтери”, „Тодор Александров” од 
едицијата „Македонски дејци”, „Ангел и Христо Узунови - Псевдонимите на ВМРО”, „Документи испратени од Тодор Александров до 
СССР (декември 1923)” и „Македонија во странскиот печат” том 1;   
 

- Во текот на 2017 година се објавени следниве изданија: 

Едиции: 

„Црните страници на УДБА“ 



 

 

 

1. „Елиминацијата на ВМРО по 1945 година“, том 1, дел 3, одговорни уредници и составувачи: д-р Александар Даштевски, д-р Филип 
Петровски; 

2. „Помалку познати судбини“, том 2, дел 2, одговорен уредник и составувач м-р Дора Јурукова; 

3. „Борци за независна и обединета Македонија“, том 7, дел 4, одговорни уредници и составувачи: д-р Филип Петровски, Игор Сотиров; 

4. „Следењето, обработката и обидите за растурање на ВМРО-ДПМНЕ, том 8, дел 3,  одговорни уредници и составувачи: д-р Филип 
Петровски, д-р Александар Даштевски; 

5. „Лустрацијата - недовршен процес“, том 9, дел 3, одговорни уредници и составувачи: д-р Александар Даштевски, д-р Филип 
Петровски, Игор Сотиров; 

6. „Емиграција со соработници“, том 10, одговорни уредници и составувачи: д-р Ленина Жила; 

7. „Правец Рим - Брисел“, том 11, одговорен уредник и составувач: Предраг Димитровски; 

8. „Албански екстремизам“, том 12 дел 1-4, одговорни уредници и составувачи: д-р Филип Петровски и Игор Сотиров, дел 1-4; и 

9. „Драган Богдановски“, том 13, дел 1-3, одговорни уредници и составувачи: д-р Филип Петровски, м-р Дора Јурукова. 

 

„Илинденски сведоштва“ 

1. „Илинденски сведоштва“ том 3, дел 1 и 2, одговорни уредници и составувачи: д-р Јасмина Дамјановска, д-р Ленина Жила, д-р Филип 
Петровски; 

2. „Илинденски сведоштва“ том 4, дел 1 и 2, одговорни уредници и составувачи: д-р Јасмина Дамјановска, д-р Ленина Жила, д-р Филип 
Петровски; и 

3. „Илинденски сведоштва“ том 5, одговорни уредници и составувачи: д-р Јасмина Дамјановска, д-р Ленина Жила, д-р Филип Петровски. 

 

Публикации: 

1. Монографијата „Порече (1943-1945)“, автор: м-р Цуте Крајчески; 
2. „Турски документи за историјата на Македонија - пописи од XIX век“ книга 9/1 (Штип), превод и коментар: д-р Драги Ѓорѓиев; 
3. Зборник на документи „Турско-југословенско централно биро за опиум“, ред.: проф. д-р Вера Гошева.  



 

 

 

4. „Зајас 1842/43 г. - Пописен дефтер“ - ред.: д-р Музафер Бислими; 
5. „Доверливи извештаи на Тајната служба на генералштабот на Војската на Кралството Југославија за Косовскиот комитет (1924-1941)“, 

ред.: д-р Музафер Бислими; 
6. Зборник „Записници од седниците на Еврејската верска општина во Скопје  (1944-1946)“, редакција д-р Александар Манојловски; 
7. „Весникот Македонија (1905-1906)“, ред. д-р Драги Ѓорѓиев; 
8. Монографијата „Панчо Михајлов – Чавдар“ од проф. д-р Никола Жежов и 
9. „Македонски архивист“, списание на Државниот архив на Р.М. бр. 22. 
 
в) Посети на приватни иматели на архивски материјал, информации, користење на архивски материјал во читалната и издавање 
на книги за користење во библиотеката 
 
 Во Централниот дел на ДАРМ и неговите девет Одделенија се реализирани контакти и посети на повеќе потенцијални иматели на 
архивски материјал, со цел да се збогатат постоечките фондови во ДАРМ и да се донесат нови. 
 Реализирани се и активности како што е прием на странки за научно-истражувачки цели, прием на странки и работа врз основа на 
барања за регулирање на имотно-правни и управно-правни односи, барања во врска со документацијата од здравствено-пензиското 
осигурување за регулирање на работниот стаж и барања за увид во досиејата од Министерството за внатрешни работи (вкупно примени 
странки: 5595). 
 Во читалните и библиотеките на ДАРМ се примени повеќе странки, со цел реализирање на научно-истражувачка работа (вкупно: 
199) или користење на изданијата на библиотеките (вкупно: 490). 

 
 
1.9.3. Sreduvawe i obrabotka na arhivska gra|a 
 

Vo 2017 godina se sredeni i obraboteni vkupno 159 аrhivski fondovi i zbirki, so 2.467 aрхivski kutii materijal, 1.070 
knigi.. Уni{teni se 382 arhivski kutii како dokumentaren materijal на кој му изминале роковите за чување. Izvr{ena e 
klasifikacija na 1.931 arhivski kutii. Tehni~ki se obraboteni 744 knigi. Sumarno se obraboteni 87 arhivski kutii so 7.695 
arhivski edinici, 44.316 listovi so 283 stranici NIS. Analiti~ki se obraboteni 421 arhivski kutii so 8.280 arhivski 
edinici i 214.375 listovi i za niv se napraveni NIS na 4.978 stranici.. 



 

 

 

 Sektorot rabote{e na timsko vrednuvawe, sreduvawe i obrabotka na arhivski materijal na fondovite: Sobranie na 
SRM/RM na 1.265 a/k so 808.037 listovi i na fondot Agencija za lekovi izraboteni se 1.964 klaseri so 6.126 re{enija.  
 Del od izvr{itelite rabotele na neplanirani a prioritetni zada~i (proekti, izlo`bi, saem na kniga, rabota vo depo, 
biblioteka, kucawe na mikrofi{i i sl.). 
   
 
1 .9 .4 .  Za{tita na arhivskiot materijal vo DARM 
 

Во 2017-та година: извршен е прием на архивски материјал од 66 иматели со вкупна количина од 1.600 архивски кутии, 210 книги, 
11.374 регистратори i 66 папки.  

Po pat na otkup prezemeni se 8 arhivski kutii i 1 kniga, od istra`uvawe primeni se 3 arhivski kutii i po pat na 
podarok primeni se 10 karti, 1 papka i 1 list. Dostaveni se 16 generalni/detalni urbanisti~ki planovi od ZELS. 

Во депоата е извршен прием на 71 средени и обработени  фондови во количина од 655 книги и 414 архивски кутии со 27.430 
архивски единици и 219.334 листови за кои се изработени научно информативни средства со вкупно 3.957 страници.  

За научно-истражувачки цели е издаден arhivski materijal во количина од 1.110 архивски кутии, 907 книги, 25 микрофилмски 
ролни, 2 папки планови, 33 досиеја, 208  poedine~ni fotografii, 6 vakufnama, 2 berati, 2 fermani, 12 sixili, 8 registratori i 9 
izdanija na Arhivot. 

Издадени се 1.509 известувања и/или заверени преписи по молбени барања за регулирање имотно правни и управно правни работи 
и 5.159 за работен стаж, личен доход, школска квалификација и др. 

Микрофилмската лабораторија во ДАРМ Централен дел изработи 130.82 ксерокскопии, a Oddelenie Skopje 31.630 
kserokskopii од кои: 5.830 А3 формат и 25.800 А4 формат.  

Izvr{eno e skenirawe na arhivski materijal vo vkupna koli~ina od 365.095skena. 
Лабораторијата за конзервација и реставрација на arhivski materijal има работено врз оштетен arhivski materijal од 7 

архивски фонда со 9.477 listovi.  
Подврзани 70 книги во тврд повез, подврзни 80 книги во мек повез (броширани), se~ewe bel karton na format A4 - 1200, 

спакувани 93 пакети, изработени 200 тврди картонски шагрин папки со пантлика. 
 



 

 

 

 
1.10. OSVRT NA POSTIGNATI REZULTATI  2018 GODINA 

1.10.1. Inspekciski nadzor i za{tita na arhivskiot materijal kaj imatelite 

Во првото шесместомесечие рealizirani se vkupno 164 inspekciski nadzori кај иматели на јавен и приватен архивски 
материјал. 

Vo vrska so donesuvaweto na Planovite i Listite na arhivskite znaci za 2018 godina i evidenciite na arhivskiot 
materijal realizirani se 2.008 poseti. Dobieni se 162 Planovi i listi na arhivski znaci za nivna primena vo 2018 godina. 

 Od 1.341 imateli dobieni se 1.579 evidencii (popis i opis) na arhivski materijal za period od 1945-2017 godina vo 
koli~ina od 2.616 arhivski kutii, 729 knigi. 

 Od 715 imateli dobieni se 721 predlog-popisi za uni{tuvawe na bezvreden dokumentaren materijal so izminat rok na 
~uvawe od koi na 714 e izdadena Soglasnost za uni{tuvawe. Uni{teno e okolu 5.861 dol`inski metri bezvreden dokumentaren 
materijal. 

Izvr{eno e prezemawe na 12 fonda ili delovi od fondovi od imatelite za период од 1981-2017 godina vo koli~ina od 
391 arhivski kutii, 50 knigi i 5 klaseri. 

 
 1.10.2. Me|unarodna sorabotka 

1.10.2 Меѓународна соработка 
 Во текот на првите шест месеци од 2018 година во рамките на меѓународната соработка на ДАРМ се остварени следниве 
активности: 
- У~estvo na Me|unarodnata konferencija, „IV-ти денови на ИКАРУС во Хрватска“, на тема: Европски архивски пејсаж - 
Посегнување по нови хоризонти, одржана од 14 до 16 март 2018 година во Трогир, Република Хрватска. Конференцијата беше 
организирана од ИКАРУС Хрватска во соработка со конзорциумот ИКАРУС (Меѓународен центар за архивско истражување), Државниот 
архив во Сплит, Европскиот регионален огранок на Меѓународниот архивски совет и други партнери; 
- Во периодот од 10 до 13 април 2018 година, делегација од ДАРМ оствари посета на Република Словенија. За време на таа посета, на 10 
април е остварена средба со раководството на Архивот на Република Словенија во Љубљана и притоа е разговарано за можноста од 



 

 

 

вклучување на ДАРМ во проектите на Европската Унија, наменети за архивите и е презентирана програмата за „Е-архиви“ во Република 
Словенија. 

Од 11 до 13 април 2018 година во Раденци, Р. Словенија е остварено учество на состанокот за Проектот за дигитализација на 
заедничкото архивско наследство од поранешна СФРЈ, како и учество на меѓународната конференција „Технички и стручни проблеми 
при традиционалното и електронското архивирање“; 
- Во Османлискиот архив во Истанбул, Република Турција, во периодот од 6 до 11 мај 2018 година е реализирана научно-истражувачка 
работа од страна на двајца вработени на ДАРМ, пришто се донесени дигитални копии од архивски материјал од XIX век, односно 
пописни дефтери за Косовскиот (Скопскиот) и Битолскиот вилает. Донесени се дигитални снимки од вкупно 48 дефтери, со повеќе од 
2400 страници; 
- Тројца вработени во ДАРМ, заедно со едно лице од Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во периодот од 7 
до 18 мај 2018 година спроведоа истражувачка работа во Одделението за административни и архивски работи (Дипломатски архив) при 
Генералниот секретаријат на Министерството за надворешни работи на Р. Србија. Од истражувањето се донесени дигитални копии од 
научно-информативни средства на фондот од 1945-1987 година, а се однесуваат на земјите кои се во непосредното опкружување на Р. 
Македонија, како и копии од кореспонденцијата помеѓу Албанија, Бугарија, Грција, СФРЈ и Турција;   
- На 14 мај 2018 година е остварена посета на Државната агенција на архивите на Косово, пришто е потпишан Договор за соработка 
помеѓу Државниот архив на Република Македонија и Државната агенција архивите на Косово; 
- Учество на 37-та Конференција на Европскиот одбор на Националните архивисти, организирана од страна на Државната агенција на 
„Архивите“ на Република Бугарија, одржана на 5 јуни 2018 г. во Конференцискиот центар „Бојана“ во Софија, Република Бугарија; 
- Подготвување на апликација за повикот бр. 2018-1 на Фондот на Европската економска заедница и Норвешка за грантови за регионална 
соработка, со цел добивање на финансиска поддршка за проектот „Дигитализација на архивското наследство од поранешна Југославија“. 
Апликацијата е заедничка со Архивот на Република Словенија, како главен партнер на проектот, Хрватскиот државен архив, Архивот на 
Босна и Херцеговина и Архивот на Југославија, како и Националниот архив на Норвешка, како партнер-експерт и истата е поднесена на 
30 јуни 2018 година и 
- Доставување на проектот „Дигитален архив“ на Државниот архив на Република Македонија до 16 дипломатски претставништва во 
Република Македонија, со цел барање на финансиска поддршка. 
 
 
1.10.3. Издавачка дејност 
 

Во рамките на Програмата за издавачка дејност на Државниот архив на Република Македонија (бр. 01-3455/1 од 28.12.2017 
година), во периодот јануари - јуни 2018 г. се отпечатени следните изданија: 



 

 

 

1. „Административно-територијалната поделба на Полошкиот регион и органите на власт низ архивските фондови (1944-2004)“ од 
м-р Младен Матовски; 

2. „Турски документи за историјата на Македонија – Пописи од XIX век“ кн. 9/2 во превод на д-р Драги Ѓоргиев; 

3. Зборникот „Архив на Јосип Броз Тито – Документи за Македонија (1954-1969) во редакција на д-р Новица Велјановски; 

4. Зборникот „Романски дипломатски документи за Македонија (1880-1900) во редакција на Благој Зашов и 

5. Монографијата „Димитар Влахов“ од д-р Виолета Ачкоска од проектот „Македонски дејци“. 

Во печат е изданието „Работата на Архивот - Тетово во услови на транзиција (1991-2015)“ од м-р Младен Матовски. 

 

1.10.4. Посети на приватни иматели на архивски материјал, информации, користење на архивски материјал во читална и 
издавање на книги за користење во библиотека 

 Со цел да се збогатат постоечките фондови во ДАРМ и да се донесат нови, во Централниот дел на ДАРМ и неговите девет 
Одделенија се реализирани контакти и посети на повеќе потенцијални иматели на архивски материјал, пришто е разговарано за 
преземање на истиот. 
 Реализирани се и активности како што е прием на странки за научно-истражувачки цели, прием на странки и работа врз основа на 
барања за регулирање на имотно-правни и управно-правни односи, барања во врска со документација од здравствено-пензиското 
осигурување за регулирање на работниот стаж и барања за увид во досиеја од Министерството за внатрешни работи (Вкупно: 3552 
барања). 
 Во читалните и библиотеките на ДАРМ се примени повеќе странки, со цел научно-истражувачка работа (Вкупно: 103 
истражувачи) или користење на изданијата од библиотеките (Вкупно: 144 корисници). 
 
 
1.10.5. Sreduvawe 

Vo prvoto {estmese~иe od 2018 godina se sredeni i obraboteni vkupno 102 fondovi, so 1.436 arhivskaи kutiи, 543 knigi i tehni~ka 

obrabotka na mikrofilmovi на 61 микрофилмови со 58.088 м.с. Уni{teni se 95 кутии kako dokumentaren materijal. Изработени се научно-



 

 

 

информативни средства: сумарен попис на 404 кут. на 352 стр. со 12.641 архивски единици и 199.396  листови, аналитичен попис на 334 а/к, на 3.007 

стр. со 29.733 архивски единици и 236.688 листови, регести од странски јазици - 595..  

Тimski e raboteno na fondoвите: Sovet na Islamskata verska zaednica “Ulema Mexlis”; MVIO; Sobranie na SRM/RM - vnesuvawe 

na dokumenti vo elektronski delovodnik na 28.629 predmeti i fond Agencija za lekovi  - izraboteni  4.327 klaseri i 20.243 predmeti i dr. 

 
1.10.6. Za{tita na arhivski materijal vo Dr`avniot arhiv - depo  
 

Во текот на првото полугодие од 2018-та година: извршен е прием на архивски и документарен материјал од 16 иматели во вкупна количина 
од 502 архивски кутии, 54 книги, 20 registratori, 12 papki i pреостапена техничка документација од ЗЕЛС.  Vo izve{tajniot period po pat 
na istra`uvawe primeni 8 CD so 4.803 snimki, po pat na podarok primeni se 139 lista arhivski materijal. Dostaveni se 3 
generalni/detalni urbanisti~ki planovi od ZELS.  

За научно-истражувачки цели е издаден архивски материјал во количина од 292 архивски кутии, 56 книги, 25 одделни архивски единици, 18 
микрофилмски ролни, 5 досиеја и 13 годишта весници, 25 класери, 2 папкиi, 13 arhivski kutii so fotografii,  НИС-а 10. По барање на странките 
за увид во архивски материјал, во овој период издадена е архивска документација во вкупна количина од 348 архивски кутии и 55 книги. 

Издадени се 945 известувања и/или заверени преписи по молбени барања за регулирање имотно правни и управно правни работи и 
2.962 за работен стаж, личен доход, школска квалификација и др. 

Микрофилмската лабораторија во ДАРM - Централен дел изработи 64.480 ксерокскопии. Во Oдделение Skopje изработени се 
1.450 listovi  А3 формат и 3.500 А4 формат.  

Izvr{eno e skendirawe na arhivski materijal vo vkupna koli~ina od 16.342 skena. 
Лабораторијата за конзервација и реставрација на архивски материјал има работено врз оштетена документација од 4 архивски 

фондови со 5 архивски кутии и 3 vesnici. Конзервирани и реставрирани 5.145 листови оштетен архивски материјал. 
Во книговрзницата се подврзани 320 книги во мек повез, 25 knigi vo tvrd povez, 25 пакувања на пакети и книги , 20 изработени 

картонски шагрин папки со пантлика и se~ewe na 100 par~iwa bel karton na A4 format, raskori~uvawe i kori~ewe na knigi - 
vkupno 300. 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.11. PROGRAMI 

 

Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija za periodot 2019-2021 godina gi utvrduva slednite programi: 

1. Za{tita na arhivskiot materijal vo DАРМ, sukcesija i digitalizacija vo nasoka na integracija vo EU; 
2. Razvoj i implementacija na informaciski i komunikaciski tehnologii. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

PLANOVI ZA SPROVEDUVAWE NA PROGRAMITE  
Programa 1. 

2.1                               А: Оправданост и дизајн на Програмата 
Образложение: Заштита на архивскиот материјал во ДАРМ, сукцесија и дигитализација во насока на интеграција на ЕУ,  произлегува од: 
1. Стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2019 година: Razvoj na ekonomijata, zgolemuvawe na 
produktivnoto vrabotuvawe i podignuvawe na `ivotniot standard na gra|anite; i Strate{kite celi: Unapreduvawe na dobrososedskite odnosi, aktivno 
u~estvo na regionalnite inicijativi i jaknewe na sorabotka so evropskite i vonevropskite zemji, na bilateralen, regionalen i multilateralen plan; 
Sproveduvawe na kulturna politika vo koja klu~nite vrednosti se slobodata na tvore{tvoto, ednakvosta i univerzalnoto dobro, a najva`nite dvi`e~ki 
principi se pristapnosta, u~estvoto i ednakvite uslovi i prava za site. 
2. НПАА:    Способност да се преземат обврските од членството во ЕУ
Поглавје 3.26:      ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 
Подрачје 3.26.2:   КУЛТУРА 
- Проекти:  ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
3. Стратешки приоритети и цели на органот на државна управа:
Програмата е во функција на приоритетот надзор и стручна помош и заштита на архивскиот материјал кај имателите како своевидно културно наследство и национално 
богатство и стратешката цел: Надградување и проширување на примарната, секундарната и терцијарната заштита на архивскиот материјал и негова достапност до 
научната и пошироката јавност. 
Назив на програмата:
Заштита на архивскиот материјал во ДАРМ, сукцесија и дигитализација во 
насока на интеграција на ЕУ 

Цел на програмата:
Развој и унапредување на работата врз основа на ИКТ технологијата 

Показатели за успешност на Програмата: 
- Зголемување на ефикасноста и ефективноста во работата на Државниот архив на РМ и информатичката безбедност;  
- Намалување на трошоците, благодарение на целосното електронско работење
Програмата е:                                           хоризонтална 

Очекувани резултати (компоненти) на Програмата:
Потпрограма 1: РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ -
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА  НА  АРХИВСКИОТ  МАТЕРИЈАЛ 

Показател за успешност: 
Дигитализиран (скенирани и внесени со опис и попис во централната база) 
архивски материјал. 

Назив на програмата:   
Заштита на архивскиот материјал во ДАРМ, сукцесија и дигитализација во 
насока на интеграција на ЕУ 

Цел на програмата: Во периодот 2020 - 2021 да се донесат, приближно, 96.000-
108.000 дигитални снимки архивска граѓа од особено значење за историјата на 
Македонија кои се наоѓаат во поранешните сојузни архивски и државни 
институции во Белград - Србија 



 

 

 

Показатели за успешност на Програмата: 
Реализирање 90-100% од посакуваните 96.000-108.000 дигитални снимки 
Програмата е:                                                             хоризонтална  
Очекувани резултати (компоненти) на Програмата:
Потпрограма 2: ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА - СУКЦЕСИЈА НА
АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ПОРАНЕШНАТА СФРЈ 

Показател за успешност: 
90%-100%  од планираните дигитализирани снимки (96.000-108.000) 

 
 
                                  Б: План за спроведување на Програмата 

Потпрограма  1:    План за спроведување 

 
Активност 

 

Одговорн
и 

 

Консулт
ирани 

Временска  рамка Потребни ресурси
Почеток
(м./год.) 

Крај
(м./год.) 

Човечки Финансиски МКД
I година II година III година I година II година III година 

проточен 
скенер  А3 ДЕПО АОП јануари / 2020 декември / 

2020     1.600.000  

скенер за 
книги ДЕПО АОП јануари / 2019 декември / 

2019    2.000.000   

скенер за 
формат A2 ДЕПО АОП јануари / 2020 декември / 

2020     700.000  

скенирање ДЕПО АОП мај / 2019 декември / 
2021 2 6 6 

Вкупно активности 2019 година јануари декември  2.000.000
Вкупно активности 2020 година јануари декември  2.300.000
Вкупно активности 2021 година јануари декември  
Вкупно за потпрограма 1:  4.300.000 
                                  Б: План за спроведување на Програмата
Потпрограма 2:   План за спроведување 
 
Активност Одговорни 

 
Консултирани 

Временска  рамка Потребни ресурси
 

Почеток 
(м./год.) 

 

Крај 
(м./год.) 

Човечки Финансиски МКД 
I година II година III година I година II година III година 

1) Одлука за потреба 
од јавна набавка, 
распишување тендер 
за набавка на: 
Преносен персонален 

Директор на Др-
жавниот Архив 
на Република 
Македонија; 
 

Раководител на
одделението за 
АОП и ИТ; само-
стојниот референт 
во микро-

мај/ 2020 мај-
јуни/ 
2020  

4 одговорни 
и 3 кон-
султирани 
лица или 
вкупно 

 

75.000

  



 

 

 

сметач (Note Book) 
со проверен бранд и 
најсилна можна 
конфигура- 
ција (во дадени-от 
момент) и задолжи-
телно со ДВД снимач 
и Wireless/ мобилна  
интернет конекција 
(за скајп кому-
никација со ДАРМ и 
консул-тантите), УСБ 
32 ГБ и еден екстерен 
хард-диск од 3ТБ  

Раководител на 
Секторот за 
заштита на ар-
хивски материјал 
во ДАРМ;  
 

Раководител на 
финансискиот 
сектор и 
претседател на 
Комисијата за 
јавни набав-ки 

филмската
лабораторија, 
како мајстор за 
уметничка фото-
графија и дирек-
торот на 
Македонскиот 
центар за фото-
графија, како екс-
перт за дигитална 
фотографија 

седуммина 

2) Контакти  со рако-
водните лица на 
архивските инсти-
туции во Белград; 
Испраќање список на 
лица кои ќе престо-
јуваат, во кој термин и 
список на фондови 
кои ќе бидат 
истражувани и 
фотографирани 

Директор на Др-
жавниот Архив; 
Рако-водител на 
Секторот за заш-
тита на а/м во 
ДА; Раководител 
на Секторот за 
меѓународна 
соработка и 
Раководител на 
Секторот за 
инспекциски 
надзор и заштита 
кај имателите, 
(како експерт) за 
ми-крофилмува-
ната граѓа од 
странска прови-
ниенција 

 Двајца профе-
сори од ИИ при 
Филозофски-от 
факултет; Двајца 
историчари од 
ИНИ  

јуни / 2020 јули / 
2020 

4 одговорни 
и 4 кон-
султирани 
лица или 
вкупно 
десетмина 

150.000

  

3) Набавка на 4 по-
вратни автобуски кар-
ти за Белград; ре-
зервација на две дво-
креветни соби во 
хотел во Белград, 
градски превоз до 
Архивот и секојдневна 

Раководителот 
на секторот за 
заштита на ам во 
ДА; Раково-
дител на одделе-
нието за  
АОП; 
Раководителот 

Директорот на
Архивот на Ју-го-
славија, одго-
ворното лице за 
меѓународна со-
работка, ра- 

ководителот на 
депото и 4 врабо-

септември/ 
2019 

септем-
ври-
октомври 
/ 2019 

4 одговор-
ни и 7 кон-
султирани 
лица 

  16 днев-ни-
ци по 50% 
по човек во 
денарска 
против-
вредност 
38.884 или 
вк.за чет-
ворицата 

  



 

 

 

работа од 9:15 – 
17:45) 

на секторот за 
заштита на а/м 
кај имате-лите и 
самос-тоен ре-
ферент за 
микрофил-му-
вање 

тени во читалната
на архивот 

151.536 
13 ноќе-ва-
ња во дво-
креветни 
со-би 
32.706 по 
човек или 
вк. за 
четворица 
130.827 
севкупно 
282.363 

1) Одлука за потреба 
од јавна набавка на 
теренски скенер до 
формат А3 

Директор на 
ДАРМ; 
Раководител на 
Секторот за 
заштита на ар-
хивски материјал  
во ДА; 
Раководител на 
Финансискиот 
сектор и 
претседател на 
Комисијата за 
јав. набавки 

Раководител на
одделението за 
АОП и ИТ и 
Раководител на 
Секторот за заш-
тита на архивски 
материјал во ДА 

февруари
/2020 

март / 
2020 

четири од-
говорни и 
две кон-
султирани 
лица или 
вкупно 
шестмина   

Апрокси-
мативно: 
100.000 

 

2) Контакти  со рако-
водните лица на 
архивските инсти-
туции во Белград; 
Испраќање список на 
лица кои ќе престо-
јуваат, во кој термин и 
список на фондови 
кои ќе бидат 
истражувани и 
фотографирани 

Директор на 
ДАРМ; Рако-во-
дител на Сек-
торот за заштита 
на а/м во ДА; 
Раководител на 
Секторот за 
меѓународна 
соработка и 
Раководител на 
Секторот за 
инспекциски 
надзор и заштита 
кај имателите, 
(како експерт) за 
ми-крофилмува-
ната граѓа од 
странска про-

Директорот на
ДАРМ како екс-
перт за периодот 
меѓу двете свет-
ски војни, Двајца 
професори од ИИ 
при Филозофски-
от факултет; Двај-
ца историчари од 
ИНИ како и еден 
научен советник 
од ИНИ (во 
пензија) 

Крај на 
Март 2020 
година 

Почеток 
на Мај 
2020 
година 

 

4 одговорни 
и 6 кон-
султирани 
лица или 
вкупно 
десетмина 

  

Апрокси-
мативно: 
150.000 

 



 

 

 

виниенција 
3) Набавка на 4 по-
вратни автобуски 
карти за Белград; ре-
зервација на две дво-
креветни соби во 
хотел во Белград, 
градски превоз до 
Архивот и секојдневна 
работа од 9:15 – 
17:45) 

Раководителот 
на секторот за 
заштита на ам во 
ДА; Раково-
дител на одделе-
нието за АОП; 
Раководителот 
на секторот за 
заштита на а/м 
кај имателите и 
самостоен 
референт за 
микрофилму-
вање 

Директорот на
Архивот на Југо-
славија, одго-
ворното лице за 
меѓународна со-
работка, рако-
водителот на 
депото и 4 врабо-
тени во читалната 
на Архивот 

крај на мај
/ 2020 

почеток
на јуни/ 
2020 

 4 одговорни 
и 7 
консултира-
ни лица 

  

16 дневници 
по 50% по чо-
век во денар-
ска про-
тиввредн. 
38.884 или 
вкупно за 
четворица 
151.536 - 13 
ноќевања во 
двокревет. 
соби 32.706 
по човек или 
вкупно за 
четворицата 
130.827 
севкупно 
282.363

 

1) Нема потреба од 
набавка на основни 
средства 

Директор на 
ДАРМ; Раково-
дител на Сектор-
от за заштита на 
архивска во ДА; 
Раководител на 
Секторот за ме-
ѓународна со-
работка и Ра-
ководител на 
Секторот за 
инспекциски 
надзор и заштита 
кај имателите, 
(како експерт) за 
ми-крофилмув. 
граѓа од странска 
провиниен. 

Раководител на
одделението за 
АОП и ИТ и Рако-
водител на Сек-
торот за заштита 
на архивски 
материјал  во ДА 

Февруари
2021 г. 

Март
2021 г. 

4 одговорни 
и 2 кон-
султирани 
лица или 
вкупно 
шестмина 

Апрокси-
мативно 
30.000 

2) Контакти со рако-
водните лица на 
архивските инсти-
туции во Белград и до 
МНР (за договарање 
термин за истра-

Директор на 
ДАРМ; Раков. на 
Секторот за заш-
тита на а.м во 
ДА; Раково-
дител на Сек-

Двајца професори
од ИИ при 
Филозофскиот 
факултет; Двајца 
историчари од 
ИНИ  

Крај на
март 2021 
година 

Почеток
на мај 
2021  
година   

4 одговорни 
и 4 кон-
султирани 
лица или 
вкупно де-
сетмина 

  

Апрокси-
мативно 
150.000 



 

 

 

жување во Дипло-
матскиот архив на 
МНР во Белград) 
Испраќање список на 
лица кои ќе престо-
јуваат, во кој термин и 
список на фондови 
кои ќе бидат 
истражувани и 
дигитализирани 

торот  за меѓу-
народна сора-
ботка и Рако-
водител на 
Секторот за 
инспекциски 
надзор и заштита 
кај имателите, 
(како експерт) за 
ми-
крофилмувана 
граѓа од странска 
провиниен. 

3) Набавка на 4 по-
вратни автобуски кар-
ти за Белград; ре-
зервација на две 
двокреветни соби во 
некој белградски 
хотел, градски превоз 
 

Раководителот 
на секторот за 
заштита на ам во 
ДА; Раково-
дител на одделе-
нието за АОП; 
Раководителот 
на секторот за 
заштита на а/м  
кај имателите и 
самостоен рефе-
рент за микро-
филмување 

Директорот на
Архивот на Југо-
славија, одговор-
ното лице за 
меѓународна со-
работка, раково-
дителот на депото 
и 4 вработени во 
читалната на 
Архивот 

Крај на Мај
2021 г. 
 

Почеток
на Јуни 
2021 г. 
 

  

4 одговорни 
и 7 кон-
султирани 
лица 
 

  

16 дневници 
по 50% по 
човек во де-
нарска про-
тиввредн. 
38.884 или 
вкупно за 
четворица 
151.536 - 13 
ноќевања во 
двокреветни 
соби 32.706 
по човек или 
вку-пно за 
четворицата 
130.827 
севкупно 
282.363  

4) Набавка на 4 поврат-
ни автобуски карти за 
Белград; резервација на 
две двокреветни соби 
во некој белградски хо-
тел, градски превоз 
 
 

Раководителот на 
секторот за заш-
тита на ам во ДА; 
Раково-дител на 
одделението за 
АОП; -
Раководителот на 
секторот за 
заштита на а/м кај 
имателите и 

Директорот на
Воениот архив, ра-
ководителот на 
депото, одговор-
ниот за меѓуна-
родната соработка 
и вработените во 
читалната) 

Крај на
Септември 
2021 г. 

Почеток
на Октом-
ври 2021 
г. 

  

(од минимум 
4 до мак-
симум 7 
консул-ти-
рани лица) 
 

  

16 дневници 
по 50% по 
човек во де-
нарска про-
тиввредн. 
38.884 или 
вкупно за чет-
ворица-та 
151.536 - 13 
ноќевања во 



 

 

 

самостоен рефе-
рент за микро-
филмување 

двокреветни 
соби 32.706 
по човек или 
вку-пно за че-
творицата 
130.827 
севкупно 
282.363 

Вкупно активности 2019 година Мај Октомв.    507.363   
Вкупно активности 2020 година Февруари Јуни     532.363  
Вкупно активности 2021 година Февруари Јуни     462.363  
Вкупно активности 2021 година Септемв. Октомв.     282.363  
Вкупно за подпрограма 2:   1.784.452

3. Влијанија врз човечките ресурси 
 

ПРОГРАМА 

 

Резиме на потреба од нови вработувања 
Резиме на потреба од

прераспределба на вработените Резиме на потреба од обуки 
 
 
 
4. Принципи на правична застапеност 
2019 година 
очекувано влијание

2020 година 
очекувано влијание

2021 година 
очекувано влијание

 
 
5. Развивање на заедничките функции 
I година 
планирани мерки

II година
планирани мерки

III година
планирани мерки

Развивање политики и стратешко планирање
 
Подготвување и извршување на Буџетот и управување со средства
 
Управување со човечки ресурси 
 
Управување со информациски технологии 

 
Во Стратешкиот план на Државниот архив постои посебна програма 
која е во функција на континуирана надградба на информатичката

 

Во Стратешкиот план на Државниот архив постои 
посебна програма која е во функција на 

Во Стратешкиот план на Државниот архив 
постои посебна програма која е во функција 
на континуирана надградба на 



 

 

 

инфраструктура и стручна и логистичка поддршка за електронски
архив, како и одржување и надградба на информациско 
комуникациската технологија 

континуирана надградба на информатичката
инфраструктура и стручна и логистичка поддршка 
за електронски архив, како и одржување и 
надградба на информациско комуникациската 
технологија

информатичката инфраструктура и стручна 
и логистичка поддршка за електронски 
архив, како и одржување и надградба на 
информациско комуникациската технологија 

Координација со странска помош 
 
Односи со јавноста
 
Внатрешна ревизија
 

Подготвиле: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
Programa 2. 

 
 
2.1                               А: Оправданост и дизајн на Програмата 
 
 
Образложение: Програмата Информациски и комуникациски технологии произлегува од: 

1.  Стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2019 година: reformi vo obrazovanieto i investirawe vo 
inovacii i informati~ka tehnologija; i Strate{kata cel - Sozdavawe, stru~na, efikasna, ot~etna i transparentna javna administracija; - Usoglasuvawe so rabotata 
na javnata administracija so standardite na Evropskata unija zaradi celosna integracija na makedonskiot so evropskiot administrativen prostor. 
 
2. НПАА: Способност да се преземат обврските од членството во ЕУ 
Поглавје 3.1О: Информациско општество и медиуми 
Подрачје 3.10.2: Услуги на информатичко општество 

- Проекти: Електронски АРХИВ 
 
3. Стратешки приоритети и цели на органот на државна управа: 
Програмата е во функција на приоритетот континуирана надградба на информатичката инфраструктура и стратешката цел: Стручна и логистичка поддршка за електронски Архив и 
одржување и надградба на ИКТ инфраструктурата. 
 
Назив на програмата: 
Информациско - комуникациска технологија 

Цел на програмата: 
Развој и унапредување на работата врз основа на ИКТ технологијата 

 
Показатели за успешност на Програмата: 
- Зголемување на ефикасноста и ефективноста во работата на Државниот архив на РМ и информатичката безбедност; 
- Намалување на трошоците, благодарение на целосното електронско работење
 
Програмата е:                                           вертикална 
 
Очекувани резултати (компоненти) на Програмата: 



 

 

 

 
Подпрограма 1: Изградба на податочен центар и набавка на персонални компјутери 
за ДАРМ и подрачните одделенија, мрежни контролирани уреди, печатари и меѓусебно 
поврзување на одделенијата и централниот дел на ДАРМ 

Показател за успешност:  
Обезбедена поголема сигурност на информациониот систем, повисока достапност на 
електронските услуги и подобра комуникација со надворешниот свет 

 
Подпрограма 2: Обезбедување на ново решение за надградба на Информациониот 
систем на ДАРМ (Е - архив), креирање на нови апликации со тестирање и спроведување 
обука на вработените)   

Показател за успешност:  
Одржување, поврзување, надградба и осовременување на Информациониот систем на 
ДАРМ. Обезбедени напредни функционални решенија кои овозможуваат повисока 
достапност и безбедност на Е - архив 

 
Подпрограма 3: Лиценцирање на апликациски и системски софтвер Показател за успешност: Обезбедени стандарди за зачувување на 

интелектуална сопственост 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                  Б: План за спроведување на Програмата
Подпрограма 1: План за спроведување 
 
Активност 

 
Одговорни

 
Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
 

Почеток 
(м./год.) 

 

Крај 
(м./год.) 

Човечки Финансиски МКД
I година II година III година I година II година III година 

изградба и о-
премување 
податочен 
центар 

АОП  јануари / 
2019 

декември / 
2021 

   3.500.000 2.000.000 2.000.000 

набавка на 
персонални 
компјутери, 
мрежни уре-
ди и печатар 

АОП  јануари / 
2019 

декември / 
2021 

   2.000.000 1.000.000 1.000.000 

 

инсталација АОП  мај / 2019 декември / 
2021 

4 4 4 450.000 250.000 230.000 

Вкупно активности 2019 година јануари декември 5.950.000

Вкупно активности 2020 година јануари декември 3.250.000

Вкупно активности 2021 година јануари декември 3.230.000 
Вкупно за подпрограма 1: 12.430.000 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                  Б: План за спроведување на Програмата
Подпрограма 2: План за спроведување 
 

Активност 
 

Одговорни 
 
 

Консултирани
Временска рамка Потребни ресурси

Почеток 
(м./год.) 

Крај 
(м./год.)

Човечки Финансиски МКД
I година II година III година I година II година III година 

Obuki na vrabo-
tenite vo AOP 
oddelenieto ne-
ophodni za iz-
gradba na nov  
Информациониот 
систем на ДАРМ 

АОП  јануари / 
2019 

декември / 
2021 

3 3 3 350.000 350.000 400.000 



 

 

 

(E - arhiv) 
креирање на нови
веб апликации со 
тестирање и спро-
ведување обука на 
вработ. 

АОП 
Сектори 
ДЕПО и 

СРЕДУВАЊЕ 

септември / 
2019 

декември / 
2021 

4 6 6 100.000 350.000 350.000 

внес на податоци ДЕПО и 
СРЕДУВАЊЕ    100 100 100    

Вкупно активности 2019 година јануари декември  450.000   

Вкупно активности 2020 година јануари декември  700.000

Вкупно активности 2021 година јануари декември  750.000 
Вкупно за подпрограма 2:  1.900.000 
 
 
 

                                  Б: План за спроведување на Програмата
Подпрограма 3: План за спроведување 
 
Активност 

 
Одговорни

 
Консултирани

Временска рамка Потребни ресурси
Почеток 
(м./год.) 

Крај 
(м./год.) 

Човечки Финансиски МКД
I година II година III година I година II година III година 

лиценци за 
персонални 
компјутери 

АОП  мај / 2019 декември / 
2021    350.000 320.000 320.000 

серверски 
лиценци АОП  мај / 2019 декември / 

2021    1.500.000 750.000 750.000 

Вкупно активности 2019 година мај декември 1.850.000  
Вкупно активности 2020 година јануари декември 1.070.000  
Вкупно активности 2021 година јануари декември 1.070.000 
Вкупно за подпрограма 3: 3.990.000 
 
  
 
 
 
 



 

 

 

1.12. Principi na pravi~na zastapenost 
2019 

o~ekuvano vlijanie 
2020 

o~ekuvano vlijanie 
2021 

o~ekuvano vlijanie 
Soglasno so K5 programata na Vladata na 
RM, i soglasno so ustavnoto na~elo za sood-
vetna i pravi~na zastapenost na zaednicite 
{to ne se mnozinstvo vo RM, vo DARM se 
posvetuva vnimanie na principot na pra-
vi~na zastapenost, soglasno dinamikata 
utvrdena od strana na Koordinativnoto 
telo za soodvetna i pravi~na zastapenost, 
formirano od Vladata na R.  Makedonija. 

Vo 2020 godina, vo DARM }e prodol`i po-
~ituvaweto na principot na pravi~na za-
stapenost, soglasno dinamikata utvrdena od 
strana na Koordinativnoto telo za sood-
vetna i pravi~na zastapenost, formirano 
od Vladata na R.  Makedonija 

Vo 2021 godina vo DARM }e prodol`i po-
~ituvaweto na principot na pravi~na za-
stapenost, soglasno dinamikata utvrdena od 
strana na Koordinativnoto telo za sood-
vetna i pravi~na zastapenost, formirano 
od Vladata na R.  Makedonija 

 
1.13. Razvivawe na zaedni~ki funkcii 

2019 
planirani merki 

2020 
planirani merki 

2021 
planirani merki 

Razvivawe politiki 
Razvivaweto i koordiniraweto na politiki-
te za unapreduvawe na normativno pravnite i 
materijalno finansiskite pra{awa, kako i 
poddr{ka na rabotata na kabinetot na 
direktorot vo DARM, e vo sklop na sektorot 
za op{ti i pravni raboti i sektorot za 
finansiski pra{awa. Sektorite se odgovorni 
za pravilna primena na zakonskite i 
podzakonskite akti za sostojbata na imotot i 
sredstvata za rabota na DARM i u~estvuvaat 
vo izgotvuvawe predlozi za donesuvawe na 
zakoni i drugi pravni akti. Po ovlastuvawe 
na direktorot go zastapuvaat DARM pred 
pravosudnite institucii i drugi dr`avni 

Popolnuvawe na rabotnite mesta vo 
Oddelenieto za normativno-pravni 
raboti i razvoj i Oddelenieto za buxet-
ska koordinacija i kontrola. 
 

Vo 2021 godina }e prodol`i zajaknuvaweto 
na kapacitetite i obuka na vrabotenite vo 
sektorot. 



 

 

 

organi. Vo sklop na sektorot za op{ti i 
pravni raboti e oddelenieto za normativno 
pravni raboti i razvoj i Oddelenieto za 
stru~no-administrativni raboti i poddr{ka 
na kabinetot na direktorot, a vo sektorot za 
finansiski pra{awa se Oddelenieto za 
smetkovodstvo i pla}awa i Oddelenieto za 
buxetska koordinacija i kontrola koi se 
gri`at za pravilno sproveduvawe na 
politikite i na~elata od materijalno 
finansisko rabotewe i se gri`at za 
realizacija na buxetot i dosledna primena na 
zakonskite i podzakonskite akti od oblasta 
na finansisko-materijalnoto rabotewe. 

 
1.14. Strate{ko planirawe  

Ovaa funkcija vo Dr`avniot arhiv e pokriena od strana na Sektorot za finansiski pra{awa kade {to postoi Oddelenie za buxetska 
koordinacija i kontrola, vo ~ija nadle`nost e izrabotka na Strate{kiot plan, utvrduvawe na komponentite na procesot na strate{-
koto planirawe, formulirawe na strategija i akcionen plan, sledewe na ispolnuvawe i evaulacija na Planot. 

 
1.15. Upravuvawe so sredstva i izgotvuvawe na buxet 

Vo Sektorot za finansiski pra{awa vo nadle`nost na Oddelenieto za buxetska koordinacija i kontrola e podgotovkata i izvr{uva-
weto, izvestuvaweto za realizacijata i koordinacijata vo upravuvaweto so odobrenite buxetski sredstva na Dr`avniot arhiv na Re-
publika Makedonija. 

2019 
planirani merki 

2020 
planirani merki 

2021 
planirani merki 

Podgotven e Godi{en finansiski izve{taj 
za aktivnostite za vospostavuvawe i razvoj 
na finansisko upravuvawe i kontrola za 
2019 godina 
 

Podgotven e Godi{en finansiski izve{taj 
za aktivnostite za vospostavuvawe i razvoj 
na finansisko upravuvawe i kontrola za 
2020 godina 
 

Podgotven e Godi{en finansiski izve{taj 
za aktivnostite za vospostavuvawe i razvoj 
na finansisko upravuvawe i kontrola za 
2021 godina 
 



 

 

 

Podgotven e plan za javni nabavki vo funk-
cija na realizacija na odobreniot Buxet za 
2019 godina, soglasno Zakonot za javni 
nabavki. 
 
Podgotveni se soodvetni interni akti za 
aktivnosti i procesi vo nadle`nost na 
Sektorot za finansiski pra{awa. 
 
U~estvo na del od vrabotenite vo soodvet-
ni obuki od oblasta na materijalno-finan-
sisko i buxetsko rabotewe. 

Podgotven e plan za javni nabavki vo funk-
cija na realizacija na odobreniot Buxet za 
2020 godina, soglasno Zakonot za javni na-
bavki. 
 
Podgotovka na interni akti, pravilnici, 
upatstva, operativni instrukcii za proce-
site od nadle`nost na Sektorot za finan-
siski pra{awa, koj prethodno ne se opfate-
ni ili za koi postoi potreba od revidira-
we. 
 
U~estvo na del od vrabotenite vo soodvet-
ni obuki od oblasta na materijalno-finan-
sisko i buxetsko rabotewe. 

Podgotven e plan za javni nabavki vo funk-
cija na realizacija na odobreniot Buxet za 
2021 godina, soglasno Zakonot za javni 
nabavki. 
 
Podgotovka na interni akti, pravilnici, 
upatstva, operativni instrukcii za proce-
site od nadle`nost na Sektorot za finan-
siski pra{awa, koj prethodno ne se opfate-
ni ili za koi postoi potreba od revidira-
we. 
 
U~estvo na del od vrabotenite vo soodvet-
ni obuki od oblasta na materijalno-finan-
sisko i buxetsko rabotewe. 

 
1.16. Upravuvawe so ~ove~kite resursi 

2019 
planirani merki 

2020 
planirani merki 

2021 
planirani merki 

 
Soglasno so Pravilnikot za vnatre{na or-
ganizacija formiran e samostojno 
Сектор za upravuvawe so ~ove~ki resursi. 
Ovој Сектор ima za cel razvoj na organot vo-
dewe na gri`a za odnosite na vrabotenite, 
se gri`i za obuka razvoj, motivacija, orga-
nizaciski razvoj i vrabotuvawe. 
 
Donesuvawe na Godi{na programa za obuka 
na dr`avnite slu`benici vo Dr`avniot 
arhiv. 
 
Dostavuvawe na polugodi{en i godi{en iz-

Popolnuvawe na rabotnite mesta vo Odde-
lenieto so upravuvawe so ~ove~ki resursi. 
 
Donesuvawe na Godi{na programa za obuka 
na dr`avnite slu`benici vo Dr`avniot 
arhiv. 
 
Dostavuvawe na polugodi{en i godi{en iz-
ve{taj za sprovedeni specijalizirani obu-
ki za dr`avnite slu`benici do MIOA. 
 
Koordinirawe na procesot na ocenuvawe 
na dr`avnite slu`benici preku odr`uvawe 

Vo 2021 godina ke se prodol`i so zajaknuva-
we na kapacitetite i obuka na vrabotenite 
vo oddelenieto. 
 
Donesuvawe na Godi{na programa za obuka 
na dr`avnite slu`benici vo Dr`avniot 
arhiv. 
 
Dostavuvawe na polugodi{en i godi{en iz-
ve{taj za sprovedeni specijalizirani obu-
ki za dr`avnite slu`benici do MIOA. 
 
Koordinirawe na procesot na ocenuvawe 



 

 

 

ve{taj za sprovedeni specijalizirani obu-
ki za dr`avnite slu`benici do MIOA. 
 
Koordinirawe na procesot na ocenuvawe 
na dr`avnite slu`benici preku odr`uvawe 
na konsultacii i davawe instrukcii na ot-
cenuva~ite, vo funkcija na zakonito i 
transparentno sproveduvawe na postapkata 
za ocenuvawe i podgotvuvawe i dostavuvawe 
na izve{taj za ocenuvawe na dr`avnite 
slu`benici za periodot za koj se ocenuvaat 
do MIOA. 

na konsultacii i davawe instrukcii na ot-
cenuva~ite, vo funkcija na zakonito i 
transparentno sproveduvawe na postapkata 
za ocenuvawe i podgotvuvawe i dostavuvawe 
na izve{taj za ocenuvawe na dr`avnite 
slu`benici za periodot za koj se ocenuvaat 
do MIOA. 
 

na dr`avnite slu`benici preku odr`uvawe 
na konsultacii i davawe instrukcii na ot-
cenuva~ite, vo funkcija na zakonito i 
transparentno sproveduvawe na postapkata 
za ocenuvawe i podgotvuvawe i dostavuvawe 
na izve{taj za ocenuvawe na dr`avnite 
slu`benici za periodot za koj se ocenuvaat 
do MIOA. 
 

 
1.17. Avtomatska obrabotka na podatocite 
i upravuvawe so informaciski tehnologii 

2019 
planirani merki 

2020 
planirani merki 

2021 
planirani merki 

Vo Strate{kiot plan na Dr`avniot arhiv 
postoi posebna Programa, koja e vo funkci-
ja na pogolema primena na dostignuvawata 
na sovremenite informacisko komunika-
ciski tehnologii, stru~na i logisti~ka 
poddr{ka za elektronski arhiv i odr`uva-
we i  nadgradba na IKT infrastrukturata, 
so cel zgolemuvawe na efikasnosta i efek-
tivnosta vo rabotata na Dr`avniot arhiv 
na R. Makedonija i informati~kata bezbed-
nost, kako i namaluvawe na tro{ocite, bla-
godarenie na celosnoto elektronsko rabo-
tewe. 
 
Razvoj i implementacija na Informaciski 

Vo Strate{kiot plan na Dr`avniot arhiv 
postoi posebna Programa, koja e vo funkci-
ja na pogolema primena na dostignuvawata 
na sovremenite informacisko komunika-
ciski tehnologii, stru~na i logisti~ka 
poddr{ka za elektronski arhiv i odr`uva-
we i  nadgradba na IKT infrastrukturata, 
so cel zgolemuvawe na efikasnosta i efek-
tivnosta vo rabotata na Dr`avniot arhiv 
na R. Makedonija i informati~kata bezbed-
nost, kako i namaluvawe na tro{ocite, bla-
godarenie na celosnoto elektronsko rabo-
tewe. 
 
Razvoj i implementacija na Informaciski 

Vo Strate{kiot plan na Dr`avniot arhiv 
postoi posebna Programa, koja e vo funkci-
ja na pogolema primena na dostignuvawata 
na sovremenite informacisko komunika-
ciski tehnologii, stru~na i logisti~ka 
poddr{ka za elektronski arhiv i odr`uva-
we i  nadgradba na IKT infrastrukturata, 
so cel zgolemuvawe na efikasnosta i efek-
tivnosta vo rabotata na Dr`avniot arhiv 
na R. Makedonija i informati~kata bezbed-
nost, kako i namaluvawe na tro{ocite, bla-
godarenie na celosnoto elektronsko rabo-
tewe. 
 
Razvoj i implementacija na Informaciski 



 

 

 

tehnologii (nabavka na potrebna kompju-
terska oprema za nadgradba na hardverot i 
softverot, kreirawe na novi aplikacii so 
testirawe i sproveduvawe na obuka na vra-
botenite i doopremuvawe so  hardver za po-
vrzuvawe na podra~nite oddelenija na 
DARM. 

tehnologii (nabavka na potrebna kompju-
terska oprema za nadgradba na hardverot i 
softverot, kreirawe na novi aplikacii so 
testirawe i sproveduvawe na obuka na vra-
botenite i doopremuvawe so  hardver za po-
vrzuvawe na podra~nite oddelenija na 
DARM. 

tehnologii (nabavka na potrebna kompju-
terska oprema za nadgradba na hardverot i 
softverot, kreirawe na novi aplikacii so 
testirawe i sproveduvawe na obuka na vra-
botenite i doopremuvawe so  hardver za po-
vrzuvawe na podra~nite oddelenija na 
DARM. 

 
1.18. Vnatre{na revizija 

2019 
planirani merki 

2020 
planirani merki 

2021   
planirani merki 

 
Podgotovka na godi{en plan za revizija; 
 
Podgotovka na Izve{taj za izvr{enata 
vnatre{na revizija; 
 
Revizii spored planot. 

Podgotovka na godi{en plan za revizija; 
 
Podgotovka na Izve{taj za izvr{enata 
vnatre{na revizija; 
 
Revizii spored planot. 
 

Podgotovka na godi{en plan za revizija; 
 
Podgotovka na Izve{taj za izvr{enata 
vnatre{na revizija; 
 
Revizii spored planot. 

 
 

           Direktor na Dr`avniot arhiv  
                        na Republika Makedonija,     

                               Kiril Petrov 
 
 
 


