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Интероперабилност

Интероперaбилност дефиниција

Кратка историја

Тековна состојба

Следни чекори 



Дефиниција

Интероперабилност:

„Интероперабилност, во контекст на македонска јавна
испораката на услуги, подразбира способност на
различни и разнолики организации да комуницираат кон
взаемно корисни и договорени заеднички цели,
вклучувајќи споделување на информации и знаење
помеѓу организации преку деловните процеси што ги
подржуваат, а со помош на размена на податоци
помеѓу нивните ИКТ системи“



Почетоците

• Меѓуресорска работна група, формирано од 
страна на  Министерство за информатичко 
општество

• 2009 год.  Предлог концепт и елаборат
Проект “Меѓусебно поврзување и користење на 
регистрите и базите на податоци меѓу државните органи и 
институциите”

• Анализа на тековната состојба на регистри и бази на
податоци;

• Законска регулатива; и 
• Предлог за имплементација на проектот



Законска рамка

Закон за електронско управување – јуни 2009 
година

Законот ја уредува :
размената на податоци и документи во електронска
форма меѓу Институциите, односно остварување на
административни услуги по електронски пат, кога тоа е
утврдено со закон

Опфаќа:
• Комуникација меѓу органите по електронски пат;
• Собирање и доставување на податоци по електронски

пат;
• Административни услуги по електронски пат;



Подзаконски акти

2010 година
Донесени се седум подзаконски акти на Законот 

за електронско управување 
Донесени се насоки на подзаконските акти
Опфат на правилниците:
• Единствена околина, начин на комуникација
• Сертификација
• Достава на административни услуги по електронски пат
• Унифицирани номенклатури
• Евиденција на бази и на услуги
• Формати,
• Стандарди и безбедност



ИКТ систем

2011 година
Представен ИКТ системот за Интероперабилност
- Се базира на : Сервисно ориентирана архитектура (SOA)

- Опфатени институции:
- Управа за јавни приходи
- Централен регистар
- Агенција за катастар на недвижности
- Царинска управа

- Седум сервиси



Пилот институции



„Структурирани документи“ се документи во XML формат 
чија структура е евидентирана во базата на податоци на 
комуникацискиот сервер

XML eXtensible Markup Language 
Еден од заедничките елементи во сите области на интероперабилност е 
XML. XML ги докажа своите моќни средства за обезбедување на висок 
степен на интероперабилност на податоците  и како таков има улога во 
транспорт и складирање на податоци.

Податочен формат А

 

 
XML конверзија 

до/од други 
податочни 
формати 

 Систем
А 

 Систем
Б 

 Систем
Ц 

 

 
Податочен формат Б

 
Податочен формат Ц

XML



Шифрирани пораки Дигитално потпишани



Процедури

2012 година, - изготвени процедури за:
• Регистрација на Органите
• Достава\Испорака на сервиси
• Користење на сервиси
• Достава на известување на воспоставување на база на 

податоци
• Достава на известување на евиденција на бази на 

административни услуги по електронски пат
• Процедура за номинација на лица



Активности во тек

 Регистрирањето на органите - корисници на 
единствената околина

 Сертификација на ИТ системите
 Склучување на договори за размена на 

податоци и документи во електронска форма 
меѓу Институциите



Тековна Состојба

Три големи проекти – 2015 година

- Твининг проект MK 10 IB OT 01 со Австрија како земја 
партнер (декември 2014- дек 2015)

- Проект за модернизација на постоечкиот систем за 
Интероперабилност (декември 2014- дек 2015)

- Проект за поврзување на клучните институции што го 
формираат регистарот на население, со помош на ЕУ 
(декември 2014- дек 2015)



Твининг партнери

Австрија         и      Македонија

http://www.nationalflaggen.de/shop/catalog/images/oesterreich.gif


Компендиум

Компендиум за Интероперабилност
(Твининг проект MK 10 IB OT 01 со Аврстрија)

Опфатени документи:
Macedonian Interoperability Framework
IOP-L(Legal)
IOP-O(Organisational)
IOP-S(semantical)
IOP-T(technical), IOP-T-Annex



Интероперабилна рамка

Македонска интероперабилна рамка (МИР)

Интероперабилна рамка е договорен пристап кон
интероперабилноста за организации што имаат
желба да работат заедно кон заедничка испорака на
јавни услуги. Во нивниот опсег на применливост,
специфицира множество на заеднички елементи како
што се вокабулари, концепти, принципи, полиси,
упатства, препораки, стандарди, спецификации и
пракси.



Цели\Намера

Целта\намерата на Македонската 
интероперабилна рамка(МИР) е:

да ја промовира и поддржи испораката на македонски 
јавни услуги, преку поттикнување на преку-гранична и 
меѓу-организациска интероперабилност;

да ја води и насочи јавната администрација кон 
испорака на јавни услуги за бизнисите и граѓаните

да ги надополни и поврзе заедно различните 
организациски интероперабилни рамки (OIFs) на 
македонско ниво



`

Организациска Интероперабилност

Организациско и процесно усогласување
Координирани процеси во кои што различни 
организации постигнуваат предходно договорени 
и взаемно корисни цели

Правна Интероперабилност

Правно усогласување
Усогласена легислатива, така што на размената 
на податоци и се дава соодветна правна тежина

IOP-L

IOP-O



Техничка Интероперабилност

Организациско и процесно усогласување

Ова ги опфаќа техничките аспекти на поврзување 
на информатичките системи. Тоа вклучува 
аспекти како интерфејс спецификации итн ... 

Семантичка Интероперабилност

Семантичко усогласување

Точно и недвосмислено значење на податоците 
што се разменуваат

IOP-S

IOP-T



Вклучена експертиза

Во изработка на документите беа вклучени: 
Австријски експерти, како главна носечка 

експертиза
 експерти од Министерството за информатичко 

општество и администрација 
 експерти од меѓуресорската работна група



Интероп експертиза

Во рамки на твининг проектот се:
• Изготвени основни документи за 

Интероперабилност
• Изведени работилници
• Поминати се обуки

Целта е македонија самостојно да продолжи со 
развој и управување со Интероперабилноста



Следни чекори

Усвојување на Националната  Македонска 
Интероперабилна Рамка од страна на Владата на Р.М

Воспоставување на меѓуресорски Комитет за
Интероперабилност. Кој ќе ги развива и ќе донесува
одлуки за измени и дополнувања на Македонскиот
компендиум за интероперабилност (МКИ) на високо
институционално ниво. Членови на Комитетот би биле
носители на одлуки на високо ниво од клучни
министерства, регионални и локални владини
здруженија, под раководство на МИОА.

 Пуштање во продукција на новите
модернизирани ИКТ Интероперабилни системи



Бенефити од интероперабилноста

Што значи интероперабилноста за обичниот човек ?
 Обезбедување на електронска размена на документи и

податоци во администрацијата
 Обезбедување на едноставен и ефикасен начин за

пристап до услугите во администрацијата од страна на
граѓаните, претпријатијата и невладините организации

 Намалување на бирократски бариери
 Зголемена координацијата меѓу институциите
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