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АПСТРАКТ 

 

 Неспорен е фактот дека живееме во време кога технолошките иновации од крајот 

на дваесеттиот и почетокот на дваесет и првиот век на крајот од втората декада е 

период на процут на човештвото во секоја смисла. Технолошките иновации 

предизвикаа силен прогрес, развој и промени во политичкиот, општествениот, 

културниот, научниот и во духовниот развој на секој поединец и општествата во 

целина. 

 Соочувањето со ваквиот брз напредок од организациски аспект во персоналната 

околина на секој поединец, а уште повеќе во управувањето со промените и опстанокот 

во модерниот општествен и економски развој ја наметнува потребата за квалитетно 

управување со промените во сите сегменти на животот и општественото опстојување. 

 Управувањето со промените не само што претставува неминовност, туку и потреба 

за да бидат искористени сите технолошки придобивки во насока на иновации, 

креативност и користење на знаењето во насока на квалитетни решенија и создавање на 

нови вредности, нудење на побрзи и квалитетни услуги и производи. 

 Во вршењето на геодетската дејност во целост, а посебно во современиот 

електронски катастарски систем и каузалитетот со останатите професионални 

корисници и поврзани дејности, неопходно е да се одржуваат и развиваат постоечките 

организациски системи на соодветно и одржливо ниво. 

 Перспективите на системот и управувањето со промените во геодетската дејност не 

е условено само од технолошкиот сегмент само по себе, туку преку соодветни 

современи законски решенија кои ќе овозможат институционален и индивидуален 

развој и примена на современи методи на управување. Со овие промени ќе се обезбеди 

и техничко-технолошки потенцијал за развој на геодетската дејност. 

 Потребата од истражување на управувањето со промените во технолошкиот 

сегмент и примената во геодетската дејност произлегува од сѐ поголемото влијание,  

зависноста и потребата од геопросторните податоци, нивната аквизиција и 

дистрибуција до професионалните корисници. 

 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: управување со промени, геодетска дејност, технолошки 

аспекти, геопросторни податоци, електронски системи. 
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 ABSTRACT 

 

 It is an indisputable fact that we live in a time when technological innovation from the 

end of the twentieth and the beginning of the twenty-first century to the end of the second 

decade is a period of prosperity of humanity in every sense. Technological innovations have 

caused strong progress, development and changes in the political, social, cultural, scientific 

and spiritual development of each individual and societies as a whole. 

 Facing such rapid progress from an organizational point of view in the personal 

environment of each individual and even more so in managing change and survival in modern 

social and economic development imposes the need for quality management of change in all 

segments of life and social survival. 

 Managing change is not only an inevitability, but also a need to use all the technological 

benefits in terms of innovation, creativity and use of knowledge in terms of quality solutions 

and creating new values, offering faster and quality services and products. 

In performing the geodetic activity as a whole and especially in the modern electronic 

cadastral system and causality with other professional users and related activities, it is 

necessary to maintain and develop the existing organizational systems at an appropriate and 

sustainable level. 

 The perspectives of the system and change management in the geodetic activity is not 

conditioned only by the technological segment itself, but through appropriate modern legal 

solutions that will enable institutional and individual development and application of modern 

methods of change management. These changes will provide technical-technological 

potential for development of the geodetic activity. 

 Тhe need for research on the management of changes in the technological segment and 

the application in the geodetic activity arises from the growing influence, dependence and 

need for geospatial data, their acquisition and distribution to professional users. 

 

KEY WORDS: change management, surveying, technological aspects, geospatial data, 

electronic systems. 
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I.  АКТУЕЛНОСТ НА ИСТРАЖУВАНАТА ПРОБЛЕМАТИКА 
 
   
 Брзиот развој и продор на современата информатичка технологија како кај другите 

дејности така и во геодетската дејност резултира со револуционерни промени во 

начинот и примената на класичните методи за аквизиција, обработка и дистрибуција на 

просторните податоци. Системот на стекнување на знаењето станува сѐ повеќе условен 

од императивот од соодветното управување со организациските промени, поточно од 

создавањето на основи за континуиран организациски развој. 

 Пазарот на капитал кој е поврзан со недвижностите силно ја наметна потребата за 

воведување на современ електронски катастарски систем кој ќе овозможи брз проток 

на информации и трансакции до крајните корисници, но во исто време и висок степен 

на заштита. 

  Реалното валоризирање и проценка на вредноста на недвижностите има големо 

влијание во системот на оданочување и хипотекарните постапки кое треба да е 

обезбедено со точни и вистинити податоци за нив. Во насока на овие актуелности 

поврзани со недвижностите, а кои се однесуваат на третманот, протокот и заштитата на 

капиталот во изминатите години направени се значајни промени во системот за 

администрирање со просторните податоци. 

  Овие промени во начинот на управување со просторните податоци со примена на 

современи технологии и процеси во системот на функционирање треба да обезбедат 

ефикасна дистрибуција, регистрација и заштитата на протокот на информации кои се 

однесуваат на правата на недвижностите како ефикасен и ефективен сервис кон 

заинтересираните страни. 

 Дистрибуцијата на јавните овластувања од страна на Државата односно Агенцијата 

за катастар на недвижности во приватниот сектор, а кои се однесуваат на геодетските 

работи од посебни намени како и геодетски работи поврзани со одржување на 

катастарот на недвижности и запишувањето на правата на недвижностите, ја зголемија 

конкурентноста на пазарот со што се створени предуслови кои треба да обезбедат 

амбиент со висок степен на ефикасност во постапките и протоколите за трансакции со 

недвижностите. Тие се однесуваат на промената на правата сопственост и правата на 

користење, што всушност, претставува важен фактор во економијата. 
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 Фактот дека во последните 10 години се донесени голем број законски, а уште 

поголем број подзаконски акти и решенија со редовни измени и дополнувања кои ја 

регулираат оваа област, е доказ дека се работи за динамичен и интердисциплинарен 

процес за кој е потребно соодветно управување и менаџирање во процесите и 

технолошките сегменти од промените. 

 Во услови на динамичното секојдневие, глобализацијата на светската економија, 

иновациите, сѐ почестите и континуирани промени кои се случуваат во организациите 

и нивните окружувања, желбите на менаџерите се сведуваат на издигнување на своите 

организации во глобалниот бизнис, да бидат конкурентни, препознатливи, во поедини 

сегменти и уникатни со цел да опстанат во динамичниот а на моменти немилосрден 

свет на бизнисот. 

 Поради овие причини напостоење на опстанок, развојот на современите 

организации без промени, односно без нивно управување на секое ниво, особено на 

ниво на организација во целина, како што е случајот во геодетската дејност, која е 

предмет на истражување на докторската теза, подразбира почитување на целите на 

промените како и интегрирање на управувањето со потребите од обезбедување на  

квалитетни сервиси и услуги за крајните корисници. 

 Моментната состојба со промените кои се случуваат во геодетската дејност 

претставува силна инспирација за нејзино повеќекратно разоткривање, аналитичко 

осознавање и креирање на одржливи решенија како на краток, така и на долг рок. 

 Ако се има предвид фактот дека основни креатори на организациските промени се 

менаџерите, сосема е евидентно дека нивната одговорност во управувањето со 

промените во геодетската дејност е највидлива и најнагласена. Таа ги исправа на 

континуиран пат не само со реагирање на промените за кои веќе потребите се видливи, 

туку и со препознавање на идните тенденции и очекувања во систематизираниот развој 

на геодетската дејност во целина. 
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II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 
  
 Предмет на истражување на докторската дисертација е создавање на теоретско-

методолошко и апликативно разбирање на концептот на управување со технолошкиот 

модалитет на организациските промени и развој, како и дефинирање и развивање на 

методи и техники за управување со димензиите на организациската перформанса кои 

зависат од современиот пристап во управувањето со промените во геодетската дејност 

во Република Македонија.  

 Во оваа смисла, целите на истражувањето се дефинирани како: 

 Определување на фундаменталните форми на промени од технолошка 

 природа и нивно структурирање во систем на меѓузависни односи; 

 Детализација на моделот на управување со промените и карактерот на 

 промени од технолошка природа; 

 Истражување на системот на зависност на управување со промените и 

 развојот на целата геодетска дејност; 

 Воспоставување на мерливи димензии на унапредување на организациската 

 перформанса како резултат на управување со технолошките промени во 

 геодетскиот сегмент; 

 Квантитативно и квалитативно определување на степенот на влијание на 

 нивоата на организациската перформанса врз целите на промените во 

 геодетската дејност; 

 Согледување на степенот на применливост на најсовремените системи за 

 промени во геодетската дејност; 

 Определување на методи и техники кои се соодветни за достигнатиот 

степен на развој на геодетската дејност; 

 Определување на интерниот и екстерниот контекст на влијанието на 

 организациската промена врз менувањето на профилот на целокупната 

 геодетска дејност. 
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  При истражувањето на поставените цели со потребното ниво на детално 

навлегување во проблематиката ќе се разработат поголем број аспекти како: 

 

§ Прецизно определување на улогата и значењето на технолошките промени и 

нивното влијание врз нивото на квалитетот на геодетските услуги; 

§ Да се дефинира природата и суштината на управувањето со промените и 

влијанието врз организацискиот развој во целина; 

§ Oпределување на степенот на еднонасочност на промените во геодетската 

дејност во светот со оние кои се практикуваат кај нас; 

§ Аналитичко осознавање на потребите од институционална и персонална 

поддршка на управувањето со промените во геодетската дејност; 

§ Детално разграничување и дефинирање какви промени се неопходни за секое 

ниво на организациска перформанса во геодетската дејност. 
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III. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ТРУДОТ 
 

 
 Дефинираните предмет и цели на истражување во докторската дисертација под 

наслов Управување со промените во технолошкиот сегмент, со нагласок на 

нивната примена во геодетската дејност во Република Северна Македонија се 

резултат на согледаната неопходност од конституирање на заокружена теоретско-

методолошка и емпириско-рационална основа на системот на управување со промените 

од технолошка природа во геодетската дејност. 

  Оваа моја интенција беше предмет на интензивно согледување, анализирање и 

конципирање во текот на изминатите години, период во кој ги дефинирав основните 

насоки на системот на управување со промените кои се применливи во дејноста во која 

лично и професионално сум ангажиран. 

  Целокупниот концепт на истражување е содржан во теоретски дел и дел кој е 

посветен на емпириската анализа на истражување спроведено во форма на 

структурирани анкетни прашалници спроведени со употреба на постапка на лично и 

непосредно прибирање на податоците од респондентите. 

  Анкетните прашалници се изработени во функција на тестирање на валидноста 

на претпоставките за промени, правилно поставени со цел веројатноста за нивното 

остварување да биде поголемо, како од аспект на ефективност која ќе ја предизвикаат, 

така и од аспект на ефикасноста во употребата на неопходните ресурси и способности. 

  Техниката на спроведување на истражувачката постапка ја спроведувам над 

репрезентативен примерок на вработени во релевантни институции инволвирани во 

процесот на промените со посебен акцент на приватниот сектор односно трговските 

друштва за геодетски работи со опфат на најмалку од 50% од вкупниот број на 

регистрирани друштва за вршење на оваа дејност. 

 Имајќи го предвид карактерот на геодетската дејност како интердисциплинарна, 

при разработката на неопходните истражувачки елементи, во докторската дисертација 

користам комбинација на повеќе истражувачки методи и техники на вкрстена анализа 

со цел добивање на поквалитетни финални заклучоци и препораки. 
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 Во докторската дисертација се користени следните методи на анализи: 

 Метода на емпириска анализа; 

 Метода на компаративна анализаи 

 Математичко-статистичка метода. 

 

 Целите на емпириската анализа во истражувањето се следниве: 

 Аналитички опфатат на сите релевантни примарни и секундарни извори 

на податоци кои постојат во дефинираниот примерок на деловните 

субјекти од областа на геодетската наука; 

 Обработка на собраниот материјал со употреба на квалитативни и 

квантитативни истражувачки методи; 

 Претставување на последиците од добиените препораки и финални 

заклучоци; 

 Утврдување на тенденции за идно управување со промените во 

геодетската дејност; 

 Определување на критични точки за поголема ефикасност на 

технолошките промени. 

 

 Методот на компаративна анализа особено се користи за споредување на 

организациските промени кај различните форми на геодетските институции и 

воочување на разликите во управувачките приоди кон промените во секое ниво. 

 Финална интенција ќе биде определување на категории на управувачки пристапи 

кон технолошките организациски промени, сообразени на формите на институции од 

геодетска дејност. 

 Во докторската дисертација екстензивно се користи и математичко-статистичката 

метода која по системот на собирање ќе овозможи средување, прикажување и анализа 

на податоците како и извлекување на заклучоци. Прикажувањето на добиените 

податоци ќе биде во целина и одделно по составени организациски елементи за 

промени презентирани во различни форми за визуелно претставување. 
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 Истовремено се користат и квалитативни истражувачки методи, со цел 

расветлување на причините за одделни проблеми во управувањето со промените во 

геодетската дејност во целина во Република Северна Македонија. 

  Користењето на квантитативните и квалитативните методи овозможува да се 

извлечат финални констатации и препораки, повратно ќе се тестира нивната 

спроведливост за во рамките на финалниот сегмент да се детализира конкретна 

развојна постапка за управување со организациските промени во геодетската дејност во 

целина. 
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IV. ПЛАН НА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА МАТЕРИЈАТА 
 
 

 Во воведниот дел на предложената тема и тези на докторскава дисертација е 

претставена актуелноста на проблематиката на управувањето со организациските 

промени во геодетската дејност, изложени се предметот и целите на истражувањето, 

како и методолошките техники за теоретско-апликативна анализа. 

 Содржината на докторската дисертација, методолошки погледнато, е поделена во 

два сегмента: 

 теоретско определување на предметот и целите (Глава 1-4) и 

 емпириско рационална анализа (Глава 5) 

 Теоретскиот дел е претставен во четири глави, точки и потточки, кои даваат една 

комплетна заокружена целина на проблематиката која е предмет на овој труд. 

 Методолошки, овој дел е обработен со употреба на најсовремени домашни и 

странски релевантни истражувања, трудови, книги и сознанија од современата светска 

литература од областа на менаџментот на промени, општиот менаџмент и 

стратегискиот менаџмент, напоредно со користена стручна геодетска литература. 

 Во првата глава, овој труд се фокусира на дефиницијата, карактерот и 

поврзаноста на ефектите од промените во технолошкиот сегмент. Исто така, се 

третираат и ефективноста и ефикасноста на промените кои се однесуваат на различните 

организациски нивоа во рамките на системот. Посебен осврт ќе биде претставен кон 

значењето и адекватната примена на технолошките промени во геодетската дејност. 

Одделно ќе се изврши и компаративна анализа на адекватните системи за 

организациските промени во ЕУ, САД, Јапонија и во останатите земји. 

 Во втората глава овој труд ја презентира потребата од управувањето со 

промените, со посебен осврт кон технолошкиот сегмент од општото екстерно 

окружување, влијанието врз пазарот на недвижности од економска гледна точка. Во 

оваа глава ќе биде опфатена и моменталната состојба на применетата технологија и 

управувањето со промените во геодетската дејност со посебен осврт кон 

организациските промени и анализа на човечките ресурси. 

 Третата глава се однесува на поврзаноста на менаџмент системот со системот на 

дистрибуција на просторните податоци во современиот катастарски систем, како и 

управување со правата, трансферот и пазарот на недвижности. Во оваа глава одделно 
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се разработени и методите и методолошката основа за управување со промените во 

геодетската дејност, меѓусебната зависност на институциите кои управуваат и се 

носители на овие промени. Одделно внимание во овој дел на трудот ќе заземаат и 

квантитативните и квалитативните анализи на промените во геодетската дејност и 

анализа на факторите кои влијаат и генерираат организациски развој во геодезијата на 

секое нејзино ниво. 

 Четвртата глава ќе ги опфати нивоата на организациската структура на ефекти во 

геодетската дејност, транспарентноста и пристапот до информациите во современиот 

катастарски систем со посебен акцент на дејноста на трговските друштва за геодетски 

работи кои се во приватна сопственост. Со оглед на нивната дисперзираност, ќе се 

тестира и степенот на нивното влијание врз управувањето со организациските промени 

во геодетската дејност во целина.Во рамките на оваа ќе се опфати и примената на 

современите технолошки промени и интегрираноста во геодетската дејност, со акцент 

на поврзаноста со другите сродни дејности. Издвоено внимание во овој сегмент 

заслужуваат и INSPIRE-директивите и националната инфраструктура на просторни 

податоци – НИПП, анализирани според носителите на промени во овој дел од 

геодетската дејност. 

 Петтата глава е посветена на емпириско-апликативна анализа која има за цел да ја 

претстави најнапред потребата и целта на емпириското тестирање на прибраните 

податоци и информации. Од особено внимание е екстензивниот фокус на истражени 

институции во редот на кои се Агенцијата за катастар на недвижности, Агенцијата за 

просторно планирање, како и опфат на најмалку половина од трговските друштва за 

геодетски работи, секој од нив анализиран според неколку димензии: 

 карактерот на промените кои се присутни во геодетската дејност; 

 односите на процесните бихејвористички димензии кај управувањето со 

промените, како и  

 тестирање на променливоста на технолошките организациски промени во 

практиката на трговските друштва за геодетски работи. 

 Низ користење на квантитативните и квалитативните методи, ќе се извлечат 

финални констатации и препораки, повратно ќе се тестира нивната спроведливост, за 

во рамките на финалниот сегмент во оваа последна глава да се детализира развојна 

постапка за управување со организациските промени во геодетската дејност во иднина 

во сите геодетски институции. 
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1. УЛОГАТА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

ЕФЕКТИВНОСТА И ЕФИКАСНОСТА 

  

1.1. Дефинирање и карактер на организациските промени 

 

 Природата на промените е предмет на интензивна, во основа социо-економска 

анализа низ целата човечка историја и таа останува предмет на научно истражување во 

современиот развиен свет, бидејќи истражувачите се обидуваат да ги разберат 

комплексностите на потребата од промени. Но, кога станува збор за промени и 

менаџирање со промените, јасно е дека академската заедница ги објаснува промените 

на различни начини и бара нивно воведување по разни методи.  

 Секој вид на промена во организацијата или институцијата има одредена цел и за 

таа цел мора да пронајде соодветен модел, кој ќе покаже резултати. Овие напори за 

разбирање и управување со организациските промени ги поттикнуваат истражувачите 

да развијат голем број модели. 

Секоја промена од претходен настан, временска рамка или начин на кој нешто се 

извршило влегува во дефиницијата за промена. Кога се случува промената, секогаш се 

јавува нова ситуација.1 Промените се постојан феномен во сите сфери на животот, 

вклучувајќи го и работењето на организациите и институциите. Доколку на промените 

им се пристапи на вистински начин, тие на крајот ќе доведат до подобрувања во 

работењето на севкупниот систем.  

Промените во организацијата, односно институцијата, или т.н. организациски 

промени, може да се дефинираат како процес на промена, т.е. прилагодување во 

постоечка организација.2 Во денешниот брз свет, промената е честа појава, а промените 

во средината влијаат на промените во организациите. Потребата од промена 

произлегува токму од релативната неодржливост на општата состојба во која се наоѓа 

организацијата. Промените се неопходни кога има несовпаѓање помеѓу вистинските 

настани (нешто што се случува) и посакуваните настани (нешто што треба да се случи).  

  
                                                             
1 Baekdal, T. (2006). Change Management Handbook. преземно од: 
https://www.baekdal.com/downloads/ChangeManagement-EN.pdfпристапeно на 20.03.2021 
2Bahtijarević – Šiber F., Sikavica P., Pološki Vokić N.(2008). Suvremeni menadžment: vještine, sustavi i 
izazovi, Za izazovi, Zageb, Školska knjiga. p.216 
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 Организациите воведуваат промени како одговор на промените во нивното 

окружување, со цел да ја задржат својата конкурентност и да го подобрат деловното 

работење, така што организациските промени може да се испланираат или може да 

претставуваат само реакција на околината. И покрај честите промени, важно е 

организацијата да одржува одредена стабилност.  

 Како лидер на промените, менаџерот треба да ги предвиди, да ги препознае и 

имплементира промените, да ги искористи за да ја подобри организацијата и да ги води 

вработените низ процесот на спроведување на промените, истовремено намалувајќи го 

отпорот што може да се покаже со нивното воведување.3 

Главните причини за преземање на промена се постојаното зголемување на 

динамиката на настаните внатре и надвор од компаниите и зголемената комплексност 

на деловните системи и средини. Промените се неизбежни: треба постојано да се 

очекуваат и секој поединец или организација да се подготвува да ги пресретне. За 

компаниите да го преживеат динамичниот пазар, потребно е да ги предвидат 

промените.  

Промените кои ефективно влијаат врз организациите зависат, во сериозна 

димензија, од средината во која функционираат и деловно се активни. Ова подразбира 

дека всушност постојат сили кои влијаат на  организацијата за промена однадвор, како 

и внатрешно, односно од самата организација.Кога менаџментот одлучува да преземе 

промена во организацијата, сите внатрешни активности исто така може да се променат 

за да се овозможи брзиот раст на организацијата. Внатрешните сили може да 

вклучуваат однесување и став на вработените, разлики во културата, структура на 

организацијата, правила и политики во врска со внатрешното окружување на 

компанијата итн. Од своја страна, историскиот развој на организацијата е клучен за 

препознавање на промените кои се случувале во минатото и нивното влијание во 

иднината. 

Промените предизвикуваат последици што можат да бидат непријатни за 

оперативното работење на сите системи. Честите промени можат да предизвикаат 

грешки во изборот на насоката и интензитетот на дејствување, а дополнително и 

отпорот кон нив често се изразува. Фактори на промена што влијаат врз

                                                             
3Gill, R. (2003). Change management- or change leadership? Journal of Change Management 3, no.4: pp.307–
318.   
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организациите вклучуваат неколку компоненти кои ќе ги илустрирам на следнава 

Слика 1-1: 

            Слика 1-1 Фактори значајни за промени 

 
              Извор:Buble,М.(2010) Menadžerske vještine, Zagreb, Sinergija – nakladništvo, str. 211 

  

 Причините за промени во организацијата произлегуваат од разни внатрешни и 

надворешни елементи. Надворешните елементи што предизвикуваат промени во 

организацијата се однесуваат на нивното надворешно окружување. Поради големите 

промени во надворешното окружување, сите организации и институции се принудени 

да спроведуваат промени со цел да се прилагодат, да ја задржат својата конкурентност, 

да ја подобрат нивната ефикасност во работата и да одговорат на барањата на 

клиентите. Овие промени во надворешното окружување можат да бидат проблем за 

организацијата, но исто така можат да бидат можност која треба да се знае да се 

искористи, во зависност од нивното анализирање од внатрешното или пак од 

надворешното окружување. 

 Менаџментот на промени е колективен термин за сите пристапи за подготовка, 

поддршка и помош на поединци, тимови и организации во правењето организациска 

промена. Вклучува методи кои го пренасочуваат или редефинираат користењето на 
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ресурсите, деловниот процес, буџетските распределби или други начини на работа кои 

значително ја менуваат компанијата или организацијата (Borovkov, 2021). 

Менаџментот со промените е систематски пристап за справување со транзицијата или 

трансформацијата на целите, процесите или технологиите на организацијата, при што 

целта е да се имплементираат стратегии за ефективни промени, контролирање на 

промените и помагање на луѓето да се прилагодат на промените. Всушност, 

менаџментот со промените значи управување со елементите помеѓу луѓето што ги 

водат напорите за промена и оние од кои се очекува да ги имплементираат новите 

стратегии, односно, менаџирање во контекст во кој оганизацијата може да генерира 

промена и управување со емоционалните врски кои се од суштинско значење за секоја 

трансформација (Gimpel, 2015). 

 Според авторите Zavarko et al. (2017), менаџирањето со промените се дефинира 

како методи и начини на кои компанијата ги опишува и спроведува промените и во 

внатрешните и во надворешните процеси. Ова вклучува подготовка и поддршка на 

вработените, воспоставување на потребните чекори за промена и следење на 

активностите пред и по промената за да се обезбеди успешна имплементација. Оттука, 

значајната организациска промена е предизвик за менаџментот, од причина што често 

бара многу нивоа на соработка и може да вклучи различни независни субјекти во една 

организација. Развивањето на структуриран пристап кон промените е од клучно 

значење за да помогне да се обезбеди корисна транзиција, додека се ублажува 

нарушувањето. Според Kagermann (2019), ефективната комуникација е еден од 

најважните фактори за успех за ефективно управување со промените, а таа претставува 

предвесник на промените од технолошка природа. 

 Сите инволвирани поединци мора да го разберат напредокот низ различните фази и 

да ги гледаат резултатите како каскади на промените. Авторите Nuesch et al. (2015), 

сметаат дека менаџментот со примени е процес базиран на алатки и техники за 

управување со човечката страна на деловните промени за да се постигне бараниот 

деловен исход и да се реализира таа деловна промена ефективно во рамките на 

социјалната инфраструктура на работното место. Оттука, менаџерските тимови треба 

да одлучат како стратешки ќе пристапат кон промените, во насока да го развијат 

процесот.  
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 Од своја страна, според експертското мислење на Borovkov (2021), менаџирањето 

со промените во совремото деловно работење не е реактивен одговор доколку се случи 

промена, тоа е подготовка за кога ќе се случи промената. Оттука, менаџментот со 

промени овозможува да се процени ситуацијата и да се усогласи во насока на 

искористување на напорите и ресурсите за соодветно да се управува со самата промена. 

 Надоврзвајќи се на ваквото тврдење, тој смета дека со координирање и 

структурирање на промените како процес што треба да се управува, се имлицираат 

подобри шанси да се воочат резултатите од напорите. Оттаму, сосема е логично 

сознанието дека менаџментот со промените треба да ги развива вработените, тимовите, 

одделенијата и организацијата кон просперитетна, идна корист и ефекти од промената. 

 

 

1.2. Интердисциплинарност на ефектите од промените врз организацискиот 

развој 

 

 Менаџментот со организациските промени, од гледна точка на неговата 

интердисциплинарност, користи мултидисциплинарен, структуриран пристап за да се 

осигура дека промените се документирани и имплементирани непречено и успешно за 

да се постигнат трајни придобивки. За да биде ефективна, стратегијата за менаџирање 

со промените мора да земе предвид како ќе влијае прилагодувањето или замената на 

процесите, системите и вработените во организацијата. Едновремено, мора да постои 

процес за планирање и тестирање на промените, соопштување на промените, 

најавување и спроведување на промените, документирање на промените, како и 

финална евалуација на нејзините ефекти. Како менаџерска практика се користи од 

аспект на тоа како луѓето и тимовите се засегнати од таквата организациска транзиција.  

 Фокусот на манеџментот со организациски промени претставуваат многу различни 

дисциплини, почнувајќи од бихејвиористички и општествени науки, па сѐ до 

технолошките сегменти на општото екстерно окружување, а особено информатичката 

технологија и електронски интегрираните деловни решенија.  Како што менаџментот 

со промените станува сѐ попотребен во деловниот циклус на организациите, се 

зголемува и самиот опфат во практиката. Во овој контекст, двигателите на промените 

може да ја вклучат тековната еволуција на технологијата, внатрешните 
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прегледи на процесите, одговорот на кризи, промените во побарувачката на клиентите, 

конкурентскиот притисок, преземањата и спојувањата и организациското 

реструктурирање (Bojanova, 2014). 

 Со оглед на тоа што деловното оккружување во сите дејности, вклчучително и кај 

геодетската, доживува толку многу промени, организациите учеснички во дејноста 

мора да научат да бидат адаптивни на промените. Затоа, способноста за менаџирање и 

прилагодување на организациските промени е суштинска способност што се бара на 

работното место денес. Сепак, големите и брзи организациски промени се длабоко 

тешки, бидејќи структурата, културата и рутините на организациите често пати 

одразуваат постојан и тешко отстранлив печат од минатите периоди, кои се отпорни на 

радикални промени, дури и кога сегашната средина на организацијата брзо се менува. 

Суштинското определување на интердисциплинарноста на ефектите кај промените, 

во основа, подразбира изјаснување на активностите кои се преземаат при целосна 

промена на сегашните, постојни активности на организацијата или институцијата, 

определени на следниов начин: 

 самата организација,  

 деловниот процес,  

 промената на вработените,  

 промената на физичкото окружување,  

 промената на процедурите за регрутирање и селекција,  

 промената на културата на организацијата,  

 методот на проценка, обука и развој на вработените. 

Овие развојни компоменти се нарекуваат и поттикнувачи (тригери) на промените4 и 

неопходно е тие да се спроведуваат координирано и интегрирано, што означува дека 

нивните ефекти треба да овозможуваат засилување и подобро акомодирање на 

промените кај останатите организациски поттикнувачи. 

 

 

 

                                                             
4 Jones,  J., Aguirre, D.  (2004).  10  Principles  of  Change  Management:  Tools  and techniques to help 

companies transform quickly. Prentice Hall p.120 
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1.3. Нивоа и ефекти од организациските промени 

  

 Глобализацијата и постојаните иновации на технологијата резултираат со 

постојано развивање на деловното оккружување. Феноменот како што се социјалните 

медиуми и приспособливоста на мобилните уреди го револуционизираа бизнисот и 

ефектот од оваа појава е постојаното зголемување на потребата за промени, а со тоа и 

справувањето со промените. Растот на технологијата, исто така, има секундарен ефект 

на зголемување на достапноста, а со тоа и на одговорноста на знаењето. Лесно 

достапните информации резултираа со невидена контрола од акционерите и медиумите 

и создадоа притисок врз менаџментот. 

 Големите промени кои настапија во последните дваесетина години во однос на 

корпоративниот сектор и промоцијата на современите бизниси побараа промени во 

однос на функцијата на менаџирање на таквите бизниси. Тоа најмногу се должи на 

трендот на забрзан развој на масовните комуникации, информатичките технологии и 

бришењето на границите на времето и просторот кој влијаеше врз намалувањето на 

временската дистанца, приближувањето на далечните земји и почетокот на 

создавањето глобален пазар. Од друга страна, делумното или целосното отстранување 

на граничните бариери влијаеше врз формирањето глобални финансиски пазари и 

овозможи економско дејствување на глобално ниво и создавање на модерно работење 

на бизнисите5. 

 Пристапот на менаџментот во контекст на глобалниот бизнис подразбира 

унапредување на меѓукултурното разбирање и изградба на деловна интеркултурна 

комуникација насочена кон подобрување на деловната соработка и ефикасниот бизнис 

на глобалниот пазар.  

 Како важен фактор за развој на современите бизниси, покрај глобализацијата и 

технологијата, несомнено се јавуваат и промените во окружувањето, па оттаму 

потребата од адекватно менаџирање со организациските промени сѐ повеќе добива на 

тежина. Окружувањето се состои од елементи кои влијаат на дејстувањето на 

претпријатието, кои менаџментот мора да ги почитува при донесувањето одлуки. 

Промените во окружувањето придонесуваат и промени во суштинското работење на 

современите бизниси.  
                                                             
5 Rupcik, N. (2018). Suvremeni menadžment - teorija i praksa, Ekonomski fakultet - riječke škole, str.2-15 
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 Промената, во својата основа, се очекува да биде развојна, односно да води кон 

организациски развој, димензија која ќе биде предмет на засебна анализа во оваа 

докторска дисертација. Како таква, таа промена поприма карактер на успешна промена, 

насочена кон проширување на количината клиенти на кои сме им служеле или на кои 

во иднина имаме намера да им служиме, со дијалектичко менување на успешните 

производи или услуги, во насока на очекувањата и преференциите на клиентите. 

 Постојат организациски околности кога организацијата или институцијата 

неочекувано треба да воведе промени, на пример, големо или ненадејно изненадување 

за организацијата од конкуренцијата, што, од своја страна, предизвикува нејзините 

менаџери да реагираат брзо и холистички. Непланираната промена, за илустрација, 

може да се случи кога Главниот извршен директор (CEO) одеднаш ќе ја напушти 

организацијата, ќе се појават големи проблеми со односите со јавноста, слаби 

перформанси на производот, континуирано опаѓање на технолошкото организациско 

ниво или други ситуации кои наметнуваат потреба од итни промени. Од друга страма, 

планираната организациска промена се јавува кога менаџерите, како лидери во 

организацијата, ја препознаваат потребата за суштинска, а не формална промена, при 

што ваквиот вид промена се спроведува со правилно планирање на примената на 

промената.  

 Претежниот сегмент на промени што се спроведуваат се однапред планирани, без 

разлика на сознанието дали тие се се трансформативни, односно големи промени или 

пак транзициски, односно, помали според својот капацитет, промени. Се согледува во 

современи услови дека организациите или институциите кои воведуваат промени со 

правилно планирање можат да ги спроведат промените со висок степен на успешност, 

иако понекогаш ненадејните, инцидентни  промени исто така можат да резултираат во 

квалитетна организациска перформанса, димензија која силно зависи од квалитетот на 

човечкиот ресурс на таа организација или институција.  

 Оттаму, како главна поттикнувачка сила за промена се јавува видливото или 

прикриено незадоволство во организацијата или институцијата, особено бидејќи во 

недоволно развиените системи промената се спроведува единствено кога нешто не дава 

резултати или во најголема димензија не се совпаѓа со барањата содржани во
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организациските стратегии или новите трендови на пазарот, иако за видливи ефекти од 

промените се неопходни најмалку 1-3 месеци и видлив менаџерски капацитет. 

 Впрочем, за подобрување на организациските перформанси и за успешно 

спроведување на промената, секој систем, вклучително неговите составни пот-

системи,е неопходно да се осознае кои критични фактори влијаат врз квалитетот на 

финалната организациска перформанса, како и во која мерка процесот на извршување 

на промените е плод на планирани, а во која на непланирани, реактивни организациски 

промени. 

 Во следнава Табела 1-1 ќе бидат прикажани ефектите на промените низ 

илустрација на разликите меѓу стариот и новиот начин на деjствување кај 

претпријатијата, вклучително ефектите кои организациските промени ги 

предизвикуваат во совремото извршување на развојните дејности, во редот на кои спаѓа 

особено и геодетската дејност: 

 

 Табела 1-1 Разлики во стилот на работење на менаџерот 

 
 Извор: Приспособено според Capon, N., Farley, J. U., Hulbert, J. M. (1988). Book Review of Corporate  

 Strategic Planning, Columbia University Press, New York, pp.124 
 

 Целиот деловен амбиент е составен од многу различни сили кои влијаат едни на 

други, но потенцијално на секоја функционална област во претпријатието. Сепак, дури 

и прептријатието не е целосно беспомошно кога се соочува со сили од деловното 

окружување. Напротив, понекогаш може многу силно да влијае на силите од деловното 

окружување. Исто така, деловните субјекти се флексибилни субјекти кои генерално се 

прилагодуваат на сегашните и идните фактори од деловното окружување, на начин што 

ја одржува нивната сила и виталност да се справат со негативните промени.  
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 Тешкотијата во истражувањето на интеракцијата помеѓу претпријатието и 

деловното окружување произлегува токму од мноштвото различни аспекти од кои е 

направено секое деловно окружување. Во текот на последните дваесет години, биле 

направени значителни истражувања за дефинирање и операционализирање на 

деловното окружување6. 

 Деловното окружување се смета за систем на материјални и социјални фактори кои 

директно се земаат предвид при донесување одлуки во претпријатието. Таквиот поим 

значи дека постојат и фактори во границите на претпријатието што мора да се земат 

предвид како околина. 

 

 

1.4. Функциите на менаџерската ефективност и ефикасност 

 

 Целта на менаџерот во современите услови на извршување на секоја дејност, 

вклучително и на геодетската, е да постигне резултати преку активности на други луѓе. 

Кога менаџерот ќе успее, организацијата има директна корист - ефикасност, при што 

менаџерот игра витална улога во остварувањето на организациските цели - 

ефективност. 

 Постои потенцијал да се унапредат ефектите од личниот раст на менаџерот со 

поттикнување и со насочување на вработените да превземат програма за личен развој. 

Ако менаџерот поседува лидерски карактеристики, односно особини на ефективен 

менаџер, неопходно е да ги насочува членовите на својот тим да стекнат нови вештини 

и да бидат попродуктивни во нивните активности, низ манифестирање на 

неограничената моќ на континуирано унапредување на ефективноста на севкупната 

организација или институција. 

 Имајќи ја предвид комплексноста на развојните предизвици на секоја напредна и, 

пред сѐ, технолошки фундирана дејност, како што е тоа впрочем современата геодетска 

дејност, од исклучително значење претставува осознавање на т.н.  современи улоги на 

ефективен менаџер7, односно: 

                                                             
6 Jogaratnam, G., Law, R. (2006.). “Environmental scanning and information source utilization: exploring the 
behavior of Hong Kong hotel and tourism executives“. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(2), 
p.170–190 
7 The definition of an effective manager, достапно на https://leadershipmanagement.com.au/the-definition -
ofan-effective-manager2/ (пристапено на 13.03.2022) 
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 Инвеститор на вработени - За да се искористи што повеќе од потенцијалот на 

вработените во организацијата или институцијата, неопходно е да се развиваат 

човечките ресурси. Имено, способноста од препознавање на нивниот 

потенцијал, а не единствено земање предвид на капиталните трошења и 

автоматизацијата, се индикација на примарен извор на работната 

продуктивност. Едновремено, потребно е менаџерот да се однесува со чувство 

на загриженост што вработените ја заслужуваат, како нивно најголемо и 

највредно богатство. Резултатите и наградите мора да се адекватен одраз на 

вложените напори, 

 Водач или лидер - Ефективниот менаџер треба едновремено да биде и лидер на 

вработените. Тој треба да поседува можност и одговорност да даде насока за 

промени и развој на својата организација или институција, покажувајќи им на 

човечките ресурси во кој правец да се развиваат, низ помагање при дефинирање 

на најдобриот пат за достигнување на нивниот развој. Оригиналното лидерство 

вклучува стекнување посветеност од оние кои се предмет на водење, со цел сите 

правилно и развојно да го разберат својот придонес во целокупната цел на 

организацијата, со што тие ќе му бидат перманентно посветени на колективниот 

успех. Лидерството вклучува можност за комуникација, убедување, 

охрабрување и инспирирање на човечките ресурси да извршуваат значајни и 

продуктивни активности, со цел остварување на натпросечни резултати. Тие 

потекнуваат од развојот на членовите на тимот кои доброволно го следат 

менаџерот ентузијастички, целосно посветен на организациската ефективност и 

мерлив успех, 

 Градител на ефективен тим - Ефективниот менаџер се очекува да гради 

диверзифицирана група на вработени низ непречено функционирање на 

комплементарниот тим. Во ефикасен тим, секој член на тимот исполнува 

одредена доделена улога, а целта се остварува. Функција на менаџерот е да 

согледа дека секој член на тимот добива соодветна задача, знае како да ја 

изврши и е целосно посветен на задачата. Функција на менаџерот е, исто така,да 

види дека секој член на тимот одговара и дава повратни информации, што го 

поддржува постојаниот успех на секоја форма на организацијата или на 

институцијата. 
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 Организациската промена, преку развивање на менаџерската ефективностт и 

ефикасност, може во сериозна димензија да им помогне на организациите и 

институциите да постигнат поголеми организациски перформанси и поголема 

конкурентска способност, толку неопоходни во процесот на јакнење на процесот на 

преживување на домашниот пазар, како дел од глобалните пазари кои се 

карактеризираат со висока и мошне интензивна конкуренција. Градењето на 

конкурентско окружување претставува критичен фактор за здрави односи на пазарна 

конкуренција, како тенденција низ која конкуренцијата ги насочува организациите и 

институциите од сите дејности, вклучително и геодетската, да донесат секојдневни 

одлуки за организациски промени.  

 Организациите и институциите кои поседуваат капацитет за справување со 

интензивната конкуренција се соочени со голема потреба од промени од различен 

карактер, како што е тоа случај со организациските, структурни промени од типот на 

спојување, припојувања, преземања, нови техники на управување или методи за 

збогатување на работните модалитети, а овие промени не само што ја зголемуваат 

конкуренцијата, туку влијаат и на квалитетот на работната средина на вработените.  

 Во денешниот динамичен деловен свет, промените остануваат постојан фактор во 

секоја организација, без оглед на нивната големина или години на постоење. 

Промената, во својата суптилна форма означува менување на постојната, status quo 

(состојба) или правење на постојните процеси и односи со употреба на работни 

компоненти. Постојаното темпо на промена во деловното окружување во 21 век се 

менува исклучително брзо, со што неопходноста од јакнење на менаџерската 

ефективност и ефикасност стануваат сѐ поочигледни. 

 

 

1.5. Организациски промени на различни организациски нивоа 

 

 Современиот императив од детерминирање на нивоата на организациски промени 

означува тенденција од идентификување на стадиумите на манифестирање на 

промените во сите форма на организации или инситуции, со употреба на соодветни 

апликативни критериуми. 
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 Според степенот на интердифузно влијание8, организациските промени се 

категоризираат на следниов начин: 

 Организациска промена на индивидуално ниво, 

 Организациска промена на групно/тимско ниво, како и, 

 Организациска промена на организациско/колективно ниво. 

 

 

1.5.1. Индивидуално ниво 

 

 Организациската промена на поединечно, односно индивидуално ниво е насочена 

кон развој на потенцијалот за зголемен работен учинок на конкретниот вработен и, 

како таква, во својата суштина, означува тенденција за континуиран развој на личноста, 

во насока на современи знаења, вештини и искуства. Основната цел на преземање на 

ваква промена претставува намалување на нивото на работна перформанса на 

вработениот, според стандардот или просекот во односната дејност, како што е тоа 

впрочем случај и со геодетската дејност. 

 При планирање и имплементирање на промената на индивидуално ниво е 

неопходно да се имаат предвид следниве претпоставки за нивна поуспешна примена: 

 Преземање на промени кои се во насока на индивидуалната патека на развој на 

односниот вработен, 

 Идентификување на потенцијалот на вработениот за ефективно и ефикасно 

остварување на индивидуалната промена, 

 Согледување на веројатниот одраз на промената на индивидуално ниво врз 

постоечки или иден, потенцијален проблем на конкретното, поединечно работно 

место, 

 Определување на степенот на влијание на индивидуалната промена врз 

квалитетот на перформансата во конкретниот сектор во кој активно е ангажиран 

вработениот итн. 

 Како манифестации на индивидуална промена се јавуваат специјализираните 

програми за индивидуална обука и водење од мноштво деловни области. Во целина, 

индивидуалната промена треба да обезбеди побрзо хармонизирање во нивото на 

                                                             
8Graetz F., Rimmer M., Lawrence Ann & Aaron Smith: Managing Organisational Change, Wiley & Sons Ltd., 
Sydney, 2006, p.281 
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индивидуалниот варијабилитет на работната перформанса меѓу вработените, особено 

оние кои ѝ припаѓаат во иста организациска единица. 

 

 

1.5.2. Групно/тимско ниво 

 

 Наспроти организациската промена на поединечно ниво, промената на 

групно/тимско ниво е посветена на обезбедување на поголема интегративна 

меѓузависност на вработениот во рамките на неговата работна група/тим, а со тоа и 

придонес кон натамошната хармонизација на работното однесување на групата/тимот 

во севкупната организациска перформанса, присутно во рамките на промената на 

организациско ниво. 

 Во основа, групното, односно тимско ниво е внатреорганизациско ниво и говори за 

определување на критериуми, методи и постапки за зголемување на значењето и 

улогата на секој вработен во неговата работна група, односно тим, во услови на 

тенденција за усогласување на преовладувачкото ниво на работна експертиза на 

вработените во одделните, најниски нивоа на организациски единици, односно во 

одделенијата, погоните, работните групи итн. 

 Изградбата на остварливи организациски промени на групно.тимско ниво дава 

значаен придонес кон артикулацијата на групните, односно тимски интереси во 

рамките на односите со останатите организациски единици, а едновремено го 

зголемува притисокот кон генрирање на одржлива групна перформанса, низ 

прогресивно јакнење на нивото на групниот квалитет на работата. 

 

 

1.5.3. Организациско ниво 

 

 Организациската промена на колективно ниво, односно на ниво на севкупниот 

организациски систем, при третирање на организацијата или институцијата од 

системска гледна точка, претставува најкомплексна, најдлабока и најинклузивна од 

гледна точка  на бројот на вклучени индивидуи во нејзината подготовка и 

имплементација. Во принцип, таа е фокусирана кон детализирано влијание кон сите 

или кон најголем број организациски единици и вработени, при што нејзините ефекти 
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се условени од степенот на меѓусебна интегрираност и каузалитет, како и на 

искуството на менаџерите во менаџирањето со организациските промени на 

организациско ниво. 

 Илустративен пример на промена на организациско ниво, во зависност од опфатот 

на промената, може да биде инкрементална или радикална организациска промена. Во 

практиката на современите организации или институции, промената на организациско 

ниво се јавува во следниве модалитети: 

 Воспоставување на нов систем за известување на ниво на целокупната 

организација или институција, 

 Креирање на нов аналитички модел на вреднување на перформансите на сите 

вработени, сочинет не само од квантитативна, туку и од квалитативна 

компонента, 

 Креирање на стратегиски, системски, културолошки и структурни промени во 

целокупната организација или институција итн. 

 Намерата на промената на организациско ниво е јакнење на капацитетот за 

интеграција на промената во еден сегмент на организацијата, во сите или во најголем 

дел од останатите организациски сегменти, низ хармонизирано развивање на 

универзални организациски знаења, искуства и способности, како и парцијални, 

секторски модалитети на работна експертиза и вештини. 

 Нивоата на организациските промени го идентифкуваат менаџерскиот пристап за 

определување на најсоодветниот модел на управување со промени, од една страна, како 

и на современите концепти за менаџирање со организациската перформанса, од друга 

страна. 

 

 

1.6. Методи за унапредување на ефективноста и ефикасноста со адекватна 

примена на промените 

  

 Основата на поттикнување и прогресивно унапредување на ефективноста и 

ефикасноста на примената на промените лежи во потенцијалот од остварување на 

следниве предизвици на совремниот организациски развој, определени на следниов 

начин: 
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 Градење и спроведување на лидерско однесување од страна на постојните и 

идни менаџери во современите организации или институции, како и, 

 Јакнење на конкурентската способност и предност со континуирано 

дијалектичко ползување на предностите и можностите на современата 

технологија, а особено процесите на дигитализација во рамките на секоја 

дејност, вклучително и геодетската дејност. 

 Имајќи го предвид сознанието дека за вториот детализиран предизвик ќе биде 

посветена целата Втората глава во рамките на оваа докторска дисертација, во овој 

аналитички сегмент ќе посветам продлабочено истражувачко внимание на капацитетот 

за лидерско однесување кај современите менаџери. 

 Имено, во својата филозофија, лидерството означува да се доведе индивидуата на 

следното ниво, да им се помогне на другите да ги надминат границите кои ги 

поставуваат за себе, со цел да постигнат повисоки достигнувања (Ming Lo, 2021). Иако 

денес постојат голем број дефиниции за лидерството, може да се истакне дека, според 

својот потенцијал за влијание врз менаџерската ефективност и ефикасност, 

лидерството претставува метод или начин со кој поединецот влијае врз тимот за 

остварување на заедничката цел. 

Концептот на лидерство е идентификуван од страна на Michelson (2018) на начин 

дека: лидерите денес работат во социјално сложени организации каде им е потребна 

помош не само од подредените, туку и од претпоставените и колегите надвор од 

организацијата за да ги постигнат своите цели. За да се постигнат целите кои 

позитивно влијаат на организацијата, потребно е ефективно лидерство поврзано со 

силни бази на моќ и остварливи стратегии за влијание. 

Лидерството означува поседување на определен вид моќ кое едно лице ја 

поседува, при што тоа има способност да влијае врз вредностите, верувањата, 

однесувањето и ставовите на индивидуалци во една група или организација. Лицата со 

силни лидерски способности се позитивен пример за нивните подредени, бидејќи 

лидерот кој е во состојба ефикасно да постигне добар резултат, добива доверба и 

восхит од страна на своите подредени и ненамерно ги менува нивните вредности, 

верувања, однесување и ставови (Grint, 2007). Впрочем, ефективното лидерство варира 

не само во однос на личноста или група која е под влијание, туку исто така и сообразно 

со отстапувањата во однос на задачата, работата или функцијата што треба да се 

постигне. 
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Сообразно со деталните аналитички сознанија на Landry (2018), се издвојуваат 

следниве 6 карактеристики на ефективен лидер, кои ги илустрира како составен 

елемент од серијата блог-текстови кои пак, се публикуваат од страна на Harvard 

Business School Online's Business Insights. Имено, 6-те клучни лидерски карактеристики, 

според Landry, се определуваат како организациски состојби кои, за целосно и успешно 

да се остварат, неопходно е да се втемелени на детални, планирани и интегрирани 

промени, определени на следниов начин: 

1. Способност да влијае на другите 

За лидерот да влијае врз други луѓе, потребно е да изгради доверба со подредените. 

Довербата, а потоа и влијанието се гради преку разбирање и мотивирање на поединцте, 

односно создавање чувство дека и нивниот глас е важен. На тој начин се креира 

интегритет кој резултира со поголемо влијание врз групата. 

2. Целосна транспарентност 

Составен дел од градењето доверба неизоставно е и транспарентноста. Колку е 

лидерот поотворен за целите и предизвиците на организацијата, толку е полесно за 

вработените да ја разберат нивната улога и како индивидуално тие можат да 

придонесат за целокупниот успех на компанијата. 

3. Иновативност и преземање ризици 

Експериментирањето со иновативни идеи е клучно за воспоставување и одржување 

на конкурентската предност на компанијата. Ефективните лидери ја препознаваат 

важноста на иновациите и поттикнуваат преземање ризик во организацијата. 

Создавајќи култура која го прифаќа неуспехот, вработените се охрабруваат да 

тестираат или да предлагаат нови идеи. 

4. Интегритет и етика 

Интегритетот на лидерот е една од највисоко рангираните карактеристики при 

спроведувањето истражувања на темата. Причината за тоа е фактот што вработените 

сакаат да се чувствуваат безбедно во нивната работна околина, како и да знаат дека 

нивниот менаџер целосно и искрено ќе се залага за нив, ќе се однесува фер кон нив и, 

на крајот, ќе го направи она што е најдобро за организацијата или за институцијата. 
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5. Да делува одлучно 

 Во денешното сложено деловно окружување, ефективните лидери треба брзо да 

донесуваат стратешки одлуки, дури и пред да се согледаат целосните информации, 

според извештајот на „Harvard Business Publishing“ (2021). Лидерот треба да гледа од 

т.н. птичја перспектива, односно да ја гледа голема слика, бидејќи само на тој начин 

може да се искористат можностите што се појавуваат во однос на што поцелосното 

остварување на долгорочните цели и задачи. 

6. Баланс помеѓу вистината и оптимизмот 

 Ефективните лидери преземаат одговорност за своите одлуки, го одржуваат 

оптимизмот и се фокусираат на нацрт на нов тек на дејствување. 

 Според истражување спроведено од страна на Smalley(2016), академскиот успех на 

лидерот има најмало влијание врз перцепцијата на подредените во однос на неговата 

успешност, додека пак фактори кои најмногу влијаат се:  

 лидерите се отворени за промени,  

 лидерите се ефективни слушатели,  

 ефективните лидери се запознаени со својата техничка област,  

 на лидерите може да им се верува и лидерите се тимски играчи. 

Дополнително, како највлијателни лидерски карактеристики, во истото 

истражување, се истакнуваат: чесност, позитивен став, доверливост, самодоверба и 

сигурност. 

Една од современите димензии кои го разликуваат успешниот менаџер како лидер 

од помалку успешниот претставува поседувањето или отсуството на емоционалната 

интелигенција. Имено, овој модел е развиен од страна на Goleman, во 1995 год., 

сообразно со тој предмет на истражување се следниве 4 основни компетенции и 

карактеристики кои ги поседува успешниот лидер: самосвест, социјална свест, само-

управување и социјални вештини. Вработените, а особено менаџерите, кои 

манифестираат повисоко ниво на способност во овие области се смета дека имаат 

повисока емоционална интелигенција и следственост и посилна способност да бидат 

успешни лидери. 

Финално, како лидерски метод кој е најтесно интегриран со унапредувањето на 

организациската ефективност и ефикасност несомнено претставува концептот на 

интерактивно лидерство. Како таков, овој стил на лидерство подразбира дека 
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лидерите работат за да ја направат својата интеракција со подредените позитивна за 

сите. Интерактивните лидери поттикнуваат учество, споделуваат моќ и информации, ја 

зголемуваат самопочитта на другите луѓе и стимулираат поттик кон работата.  

Интерактивното лидерство се смета за важно, бидејќи може да изгради задоволство 

и доверба кај вработените во односите со претпоставените, односно нивните менаџери 

(Rosener, 1990). Оваа интерактивна форма на лидерство не само што опфаќа и 

трансакциско и трансформациско однесување, туку, исто така, го проширува своето 

влијание многу повеќе од димензиите на личноста или пак харизмата.  

Zoglio (2001) го определува интерактивното лидерство низ следниве  особености на 

личноста: 

 способен да комуницира со приоритетите на компанијата, резултати од 

перформансите, поврзување на работната единица со големата, целосната 

организација, 

 ги вклучува вработените во развивање реални цели, презема разумни мерки за 

изведба и дава соодветна награда, 

 делегира соодветно и развива талент за вработените, 

 ги поддржува вработените со јасна насока и потребни ресурси, како и, 

 ја олеснува тимската работа со фокусирање на процесите, како и задачите. 

Интерактивното лидерство е современ стил на лидерство кој им помага на 

вработените да ги разберат задачите и целите, на начин да можат ефективно да 

учествуваат во нивното постигнување.  

Во анализата на потенцијалот на овој лидерски метод, сепак постојат и експерти, 

како Buble (2000), кои сметаа дека овој стил на лидерство може да се нарекува женски 

стил на лидерство. Ова е така, особено од причина што се верува дека во практиката, 

жените користат различен стил на лидерство од мажите и, како таков, овој лидерски 

стил е многу поефикасен во модерната работна средина и деловно окружување. Овој 

современ вид лидери се поотворени за примање совети, постигнување консензус и 

охрабрување на членовите на организацијата да донесуваат одлуки, што во целина 

соодветствуваат во поглема димензија на особеностите на личностите од понежниот 

пол. Ефективните интерактивни лидери особено ги наградуваат продуктивните 

индивидуални и кооперативни напори за развој и постигнување специфични цели и 

задачи.  
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Интерактивниот лидер верува дека вработените ги постигнуваат своите цели преку 

постигнување на целите на компанијата. Тој ја објаснува својата визија и ги убедува 

подредените во неговата вредност. На тој начин подредените знаат што се очекува од 

нив. При донесување одлуки, интерактивниот лидер активно ги слуша предлозите, 

желбите и перцепциите на подредените, што доведува до развој на меѓусебна доверба. 

Покрај тоа, овој лидер е секогаш достапен за подредените и особено го цени 

индивидуалниот придонес на секој член на тимот. 

Во услови на ковид 19 пандемиската криза, која отпочна во 2020 година и сѐ уште 

се чувствуваат нејзините последици, токму интерактивното лидерство претставуваше 

начин на одржување на ниво на работна ангажираност во организациите и 

институциите од мноштвото дејности, вклучително и од геодетската дејност. Неговата 

способност за брзи промени, фокусот кон вработените и користењето на технолошките 

иновации овозможија организацијата или институцијата да претрпи вистински промени 

кои ќе осигурат поадекватно надминување на секоја кризна ситуација, особено оние од 

неекономска природа. 

 

 

1.7. Организациски промени во ЕУ, САД и Јапонија 

 

 Идентификацијата и аналитичкото осознавање на фундаменталните промени кои го 

отсликуваат карактерот на геодетската дејност долж ЕУ, САД и Јапонија, како 

пропулзивни и развојни геодетски системи во светот, ќе го остварам низ еволутивно 

претставување на функцијата на геодетската дејност во севкупниот човеков развој, од 

една страна, како и компаративно согледување на степенот на апликативна вредност на 

одделните катастарски системи кои се развиле во функција на унапредување на 

севкупната ефективност и ефикасност на геодетската дејност во целина. 

 Од историскиот аспект поимите, геодезија, геодетско мерење, катастар се јавуваат 

и го следеле севкупниот развој на човекот и општествените окружувања за кои постојат 

докази и презентирани во основните развојни фази. 

 Античкиот период преку знаењата и примената на древните мерни техники со 

коноп и елементи на едноставна геометрија при градбите на пирамидите во Гиза, 

Египет и повторното воспоставување на границите на имотите по годишните поплави 

на реката Нил. Во Римското Царство премерот на земјиштето за потребите на 
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воспоставување на даночниот регистар на новоосвоените територии е препознаено 

како професија, а римските геодети биле познати како громатици. 

 Периодот на Средновековна Европа и период во кој катастарските системи, исто 

како и во Римското Царство, биле првенствено воспоставувани за потребите на 

даночните цели. Овој период карактеристично е претставен со Вилијам Освојувачот, 

кралот на Англија во периодот од 1066-1087 по чиј налог била изработена ,,Книга на 

страшниот суд” во која детално биле запишани границите помеѓу кралскиот имот и 

имотите на црквата и феудалците со имиња, површина и квалитет на земјиштето, 

податоци за бројот на селаните и робовите како и податоци за приходите од имотите во 

пари. Оваа книга има исклучително историско значење поради фактот што претставува 

прв пишуван и познат попис на земјиште.  

 Почетокот на Модерниот период од развојот на геодетската наука и дејност 

започнува на почетокот од 15 век со описот на првите мерни инструменти опишани од 

Абел Фулон во 1151 како ,,планарна табла” и ,,Гантеровланец” воведен во 1620 

година од страна на англискиот математичар Едмонд Гантер кој овозможил за првпат 

земјиштето односно парцелите да се прегледуваат и цртаат за правни и комерцијални 

цели. На почетокот од 18 век започнува ерата на развој на првите, за овој период може 

да се каже современи мерни геодетски инструменти, теодолити кои служеле за мерење 

на агли во вертикална и хоризонтална рамнина како и телескопи со кончаница, со што 

започнуваат и првите сериозни геодетски премери и развој на триангулациските мрежи 

во Франција и Велика Британија, а потоа и во останатите европски држави.  

 Почетокот на 20 век, е периодот кога за првпат се појавуваат електронски мерни 

инструменти за мерење на растојанија на големи далечини ,,EDM“, конципирани за 

мерење на растојанија врз база на мерење на фазното поместување на брановата 

должина на светлината за одредено време. На почетокот од седумдесеттите години се 

појавуваат и првите комбинирани геодетски инструменти за мерење на агли и должини 

познати како тотални станици. Ова е периодот  (1978) кога започнува и 

воспоставувањето на Глобалниот систем за позиционирање (GPS) првенствено како 

систем за воени потреби на Американското воздухопловство (TRANSIT) а потоа и за 

комерцијални потреби. 

 Последниот и актуелен период 21 век, период кога развојот на информатичката 

технологија е на револуционерно ниво кое овозможува комбинирање на сите можни 

хардверски и софтверски решенија за потребите на геодезијата и геодетската дејност 
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воопшто. Современите тотални станици комбинирани со ГПС-приемници и развојот на 

мрежата на референтни ГНСС-станици се примарни методи за премер кои полека ги 

истиснуваат класичните геодетски референтни мрежи. Појавата на новите технологии 

како далечинска и сателитска детекција, лидар (LiDaR-Light Detection and Ranging), 3D 

скенирање се нови методи за масовен премер, кои во голема мерка ги намалија цените 

на геодетските премери, но во исто време нудат можности за збогатување на понудата 

со нови производи за потребите не само на геодетската дејност туку и во многу други 

дејности (археологија, урбанизам, заштита на животна средина, и др.)9. 

 Во зависност од општественото уредување, нивото на технолошкиот развој и 

потребите на државите, се развивал и катастарскиот систем и регистрацијата на 

земјиштето. Првенствено воведуван за потребите на оданочување на приходите од 

имотот во форма на земјишни книги или планови, катастарот по содржина и структура 

на катастарската евиденција се менувал и според потребите и промените во односот на 

луѓето и правата кои ги имале врз земјиштето. 

 Развојните фази на општествата, воспоставените историски и културни традиции 

во односот на луѓето спрема земјиштето во различни држави од светот се дефинирале и 

катастарските системи кои меѓусебно се разликувале, но исто така ги отсликувале и 

општествените прилики и уредување, историскиот развој и потребите на пазарната 

економија. 

 Основна разлика врз основа на која се диференцирале две основни групи на 

катастарски системи се темели на начинот на запишувањето и тоа на10: 

 системи на запишување во наслов и 

 системи на запишување на документи. 

 Во системот на запишување во наслов се запишуваат правните последици од 

правната трансакција а не документот врз основа на кој се врши преносот на 

правото.Во системот на запишување на документи, се запишува самиот документ со кој 

се опишува преносот на правото. Системот на запишување на документи го гарантира 

воспоставеното право на земјиштето со што одговорноста на државата се намалува и не 

бара проверка на документите кои се запишуваат. 

 

                                                             
9Извор: Приспособено од sr.wikipedia.org/sr-el/geodetski premer, Пристапено на 21.06.2022 год. 
10Roić M.,(2012), Upravljanje zemljišnim informacijama-katastar, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski Fakultet, 
Загреб, стр.23. 
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 Во системот на запишување во наслов, одговорноста на државата за извршеното 

запишување е голема поради што се спроведуваат различни проверки на постапката на 

запишувањето.  

 Слична споредба е направена и според Енемарк (2009), според која, катастарските 

системи се организирани на различни начини низ светот, особено во однос на 

компонентата за регистрација на земјиштето кои можат да бидат идентификувани врз 

основа на актите и системот на сопственост со фокус на ,,кој што поседува” во 

системот на акти и ,,што е во сопственост на кого”според системот на наслови. 

 Според Матијевиќ (2004), денес не постојат два идентични катастарски системи, 

поради што со потешкотии може да се направи нивна системска поделба без да се земе 

предвид посебноста на секој систем. 

 Во зависност кој систем се применувал во одредена држава, покрај историските и 

културни традиции, правната рамка и регулатива во одредено општество или држава 

исто така го дефинирал карактерот на катастарскиот систем.  

 Така, според Енемарк (2003), катастарските системи во светот може да се поделат 

во четири главни групи: 

 Француски систем; 

 Германски систем; 

 Англиски системи 

 Торенсов систем. 

 Францускиот систем според потеклото и припадноста на културните традиции,е 

катастарски систем кои се засновува на запишување на документи, потекнува од 

романската и латинската култура, концептот на францускиот катастарски систем е 

применет во Франција, Италија, Шпанија како и во делови во Јужна Америка, Азија и 

Африка. Овој концепт е применет и во делови Соединетите Американски Држави во 

комбинација со други системи. 

 Германскиот систем е катастарски систем кој се базира на запишување во наслов 

потекнува и е граден на основа на германската култура а е распространет во земјите на 

централна Европа, Германија, Австрија, Швајцарија, додека пак, во источна Европа и 

во нордиските земји постојат различни варијации на германскиот систем. Овој систем 

воедно е и најраспространетиот систем во Европа. 
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  Слика 1-2 Приказ на системите за запишување во светот 

 
      Извор:Според (Enemark 2004) https://www.researchgate.net/figure/An-overview-of-Land-         
      Registration-Systems-around-the-world_fig2_242730553, пристапено на 24.7.2022 год. 
 
 Англискиот систем на запишување е застапен и востановен прво како право на 

поединечно запишување (1862 година) спроведувано од Land Registry, државна 

агенција задолжена за спроведување и управување со земјиштето во Англија и Велс.  

 Според Роиќ (2012), во овој систем за секој поединечен имот се формирала посебна 

папка со реден број која содржела опис на имотот, запишаните носители на правата и 

запишаните товари. Во посебен дел од содржината на папката,на топографски план 

била презентирана и положбата и обликот на земјиштето со меѓи и граници во однос на 

другите земјишта. 

 Торенсовиот систем за запишување на земјиштето е воспоставен 1858 година во 

колонизаторските земји од страна на англиските доселеници воспоставен за првпат во 

Австралија од страна на Сер Роберт Торенс. Главна каректиристика на Торенсовиот 

катастар е точниот премер на земјиштето и негов приказ во посебен нацрт. Овој вид на 

приказ бил составен дел на документацијата потребна за запишување во катастарот. 

Овој систем на запишување на земјиштето првично применуван во земјите кои биле 

под колонизаторска управа како Австралија и Нов Зеланд а пдоцна и во други држави 

од Азија и Африка. При воспоставувањето на Земјишните книги, правниот принцип и 

начелото на конститутивност бил прифатен и од некои европски држави меѓу кои, 

Австрија, Германија, Шведска, Швајцарија а делумно и во Италија и Хрватска. 

 Од различните катастарски системи кои првенствено се развивале за потребите на 

оданочување во неразвиена и рудиментарна форма, денес катастарските системи и 

управувањето со земјиштето играат значајна улога во голем дел на сегменти од 
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општествениот развој, а благодарение на развојот на технологијата, прераснаа во 

современи електронски катастарски системи кои можат да се класифицираат според 

многу критериуми и во зависност од11: 

 Примарната функција (поддршка во оданочување, транспорт, 

дистрибуција на земјиште и повеќенаменски активности во управување со 

земјиштето); 

 Видовите на евидентираните права (приватна сопственост, права на 

користење, закупи); 

 Локација и јурисдикција (урбани и рурални катастри, централизирани и 

децентрализирани катастри); 

 Начин на аквизиција на информациите за парцелите (класични геодетски 

мерења, аерофотограметрија, дигитализација на архивски записи и др.). 

 Катастарски системи во земјите од Европската Унија од историска гледна точка 

но и денес функционираат и се воспоставени според Германскиот и Францускиот 

систем со поделени надлежности во управувањето, регистрацијата и промените на 

запишаните права со катастарските информации на повеќе владини организации и 

професии.  

 Управувањето и регистрацијата на земјиштето во поголемиот дел од државите во 

состав на ЕУ се во надлежност на судската власт и правната професија, додека, 

картирањето, разграничувањето и одржувањето на податоците за катастарските 

парцели се во надлежност на геодетски институции или професии. Според извршената 

анализа на адекватните системи за регистрација на земјиштето, управувањето со 

геопросторните податоци и организациските промени во некои земји-членки на ЕУ, 

состојбата е следната: 

 Австрија. Регистарот на земјиште познат како ,,Земјишна книга” е првиот регистар 

востановен во средниот век во кој биле запишувани договорите за недвижниот имот и 

индивидуалните права на граѓаните за земјиштето по хронолошки редослед. Во 1718 

година Австриската администрација во италијанските провинции за првпат го 

воспоставува системот на регистрација и картирање на згради и парцели врз основа на 

геодетски премер. Сто години покасно во 1817 година е воспоставена системска 

регистрација на недвижниот имот, катастарски парцели и објекти за потребите на 

                                                             
11Извор: Приспособено од, https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub11/figpub11.asp#2. 
(пристапено на 19.07.2021 год.) 



 
Управување со промените во технолошкиот сегмент, со нагласок на  

нивната примена во геодетската дејност во Република Македонија 

 44 

 

 

управување со даноците. Во 1870 година во употреба влегува Системот на земјишен 

регистар со катастарски податоци за правните процеси и документите за сопственост и 

хипотеки структуриран во три страници: страница А со податоци за недвижностите, 

страница Б за сопствениците и сопственоста и страница В со податоци за облигациите. 

Овој концепт и структура како двоен систем на земјишен регистар и катастар сѐ уште и 

денес е во употреба како во Австрија така и во држави кои порано биле во состав на 

Австроунгарското Царство (Словенија, Хрватска). Надлежноста за Земјишниот 

регистар како јавен регистар е во Министерството за правда односно окружните 

судови. Управувањето со податоците од основниот геодетски и топографски премер, 

креирањето и управувањето со катастарот и просторната распределба на имотните 

права кои ја формираат основната австриска инфраструктура на геопросторни 

податоци се во надлежност на Федералната канцеларија за калибрација и геодезија 

(BEV – Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen). Во состав на оваа тело е Одделот за 

метрологија и верификација, каде организациски припаѓаат и Националниот институт 

за метрологија и Националната управа за тежини и мерки. 

 Финска. Одржувањето и водењето на земјишниот регистар до 2010 година е во 

окружните судови, а потоа надлежностите за управување со земјишниот регистар, 

картографијата и катастарот во Финска се преземени од владината Агенција за 

национален земјишен премер (National Land Survey of Finland). Националниот 

информациски систем за недвижности ги содржи сите информации од содржани во 

катастарскиот регистар и во земјишниот регистар во кој се евидентираат носителите на 

правата на сопственост, хипотеките и други прибелешки. Во Финска постои 

комбиниран систем на одржување на регистарот на недвижности помеѓу Агенција и 

општините. Според овој комбиниран систем воспоставен во 2019 година, општините 

водат регистар на недвижности, според кој ги одржуваат податоците во земјишниот 

регистар или може само да ги чуваат овие податоци, систем во кој се содржани и 

податоците за сопствениците на становите, нивните имоти и хипотеки за нив. Покрај 

националниот информациски систем за недвижности, Агенцијата управува и со 

интероперабилноста на националната инфраструктура на просторни податоци, 

адресниот систем, топографските карти  и ортофото снимките. Сите податоци со кои 

управува Агенцијата се дистрибуираат преку националниот геопортал во кои меѓу 

другите се содржани и геопросторни податоци генерирани и од други организации и 

институции.  
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 Ирска. Регистарот на документи или акти е основан во 1707 година првенствено 

како регистар на трансакции со земјиштето се до 1891 година кога е воспоставен 

Земјишниот регистар и бил во надлежност на Одделението за правда, сѐ до 2006 година 

кога е направена организациска промена во согласност со Актот за регистрација на 

записи кога преоѓа под јурисдикција на Управата за регистрација на недвижности.Оваа 

организациска промена иницирана од Владата на Република Ирска била во насока на; 

зголемување на видливоста и профилот на регистрација на имотот, обезбедување на 

сервиси за знаење и повратни информации од секторите за транспорт и имот во 

насока на зголемена одговорност за потребите на клиентите и обезбедување 

квалитетна услуга, како и комерцијално, деловно и финансиско ефективно 

функционирање на новата Агенција. Во периодот од 1999 до 2010 година завршен е 

процесот на дигитализација на земјишните парцели и катастарските планови како дел 

од реформата и воспоставувањето на процесот за е-регистрација на сопственоста, 

хипотеки и други видови трансакции со недвижностите како интегриран сопственички 

информациски систем за регистрација. Интегрирањето на податоците за сопственоста и 

другите права на земјиштето кои се во надлежност на Управата за регистрација на 

земјиште и Ordnance Survey of Ireland како комерцијално државно тело и јавен сервис 

за креирање и одржување на просторните податоци е идеја на Владата на Република 

Ирска која сѐ уште не е реализирана. 

 Латвија. Правата и другите сродни имотни права во Латвија се запишуваат во 

Централен компјутеризиран регистар на земјиште со кои управуваат Одделенија за 

земјишни регистри кои се во надлежност на реонските или општинските Судови. Во 

Земјишниот регистар се запишуваат сопствениците, правата и товарите на недвижниот 

имот, ограничувањата и правниот основ за стекнатата сопственост како и други 

информации за заложни и стварни права.  Основите на денешниот латвиски 

катастарски информациски систем се воспоставени со почетокот на земјишната 

реформа и стекнувањето на независноста на Латвија и транзицијата кон пазарна 

економија во 1992 година. Надлежностите во управувањето со катастарскиот систем 

како унифициран систем за недвижности кој ги обезбедува, одржува и ги ажурира 

описните и просторни податоци на недвижниот имот, катастарски парцели и планови, 

згради и објекти, националниот адресен регистар, е во надлежност на Државната 

земјишна служба, институција која е во надлежност на Министерството за правда.  
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 Франција. Регистарот на земјиште во Франција е поделен на два система, систем 

заснован на запишување на титуларот во наслов: кој, а го водат јавните регистратори 

под јурисдикција на француската даночна управа, и регистар на земјиште на 

департманите Bas-Rhin, Haut-Rhinи Moselle како одделенија за регистрација на 

земјиште. Во сите овие земјишни регистри се запишуваат сопственичките права врз 

недвижниот имот што произлегува од фактичката состојба на владение или 

пристапување, користење, службеност, други права и хипотеки.  Со исклучок на 

департманите Bas-Rhin, Haut-Rhin и Moselle со земјишниот регистар управуваат 

органите за регистрација на земјиштето како органи независни едни од други. 

Системот со податоците од земјишниот регистар е децентрализиран и за пристап до 

информации за имот под различни јурисдикции потребна е согласност од релевантниот 

орган за регистрација на земјиштето и овој сервис не е достапен за други 

професионални корисници или физички лица освен нотарите. Во одделенијата Bas-

Rhin, Haut-Rhin и Moselle, земјишниот регистар од 2009 година целосно е воспоставен 

преку електронски сервис кој може да се користи и за издавање на податоци од страна 

на релевантен регистратор или јавна институција. Надлежностите во управувањето со 

просторните податоци, основните геодетски работи, географските бази на податоци и 

карти се во надлежност на Националниот институт за географија. 

 Германија. Земјишниот регистар во Германија се води во електронска форма и ги 

обезбедува информациите за правните односи според граѓанско право во врска со 

недвижниот имот, а тие информации се однесуваат на податоците за сопственоста и 

другите стварни права, како и стварните права на трети лица врз недвижностите. 

Системот обезбедува регулиран и лимитиран пристап контролиран од судските органи 

на сојузните држави обезбеден за овластени корисници како што се судовите, нотарите, 

јавните органи и финансиски институции.Сојузната агенција за картографија и 

геодезија (BKG-Bundesamt für Kartographie und Geodäsie) е специјализирана управа во 

рамките на Сојузното министерство за внатрешни работи и татковината надлежна за 

геопросторните информации од геодезијата, географските информации, топографските 

карти и далечинска детекција.  

 Во погоренаведените неколку држави репрезенти на различните катастарски 

системи францускиот, германскиот и англискиот систем, може да се заклучи дека 

постојат видно поделени надлежности по однос на запишувањата на правата на 
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недвижностите и податоците од катастарските податоци со заеднички именител на сите 

системи кој се однесува на користењето на просторните податоци за недвижностите. 

  

 Табела 1-2 Интегрираност на Земјишниот регистар со Катастарот 

Држава 

Катастар и Организација за 

регистрација на земјиште 

Катастар и База на податоци 

од регистар на земјиште 

интегриран 

систем 

одвоен 

систем 

интегриран 

систем 

одвоен 

систем 

Австрија 

 

  

 

  

Белгија   

 

  

 Бугарија 

 

    

 Германија 

 

  

 

  

Грција   

 

  

 Данска 

 

  

 

  

Естонија 

 

    

 Исланд   

  

  

Италија   

  

  

Кипар   

 

  

 Латвиа 

 

  

 

  

Литванија   

 

  

 Луксембург 

 

    

 Полска 

 

  

 

  

Португалија 

 

  

 

  

Романија   

 

  

 Северна Македонија   

 

  

 Словачка   

  

  

Словенија 

 

  

 

  

Унгарија   

  

  

Финска   

  

  

Франција 

 

  

 

  

Холандија   

 

  

 Хрватска 

 

  

 

  

Црна Гора   

 

  

 Чешка   

 

  

 Шведска   

 

  

 Шпанија 

 

    

          Извор:Приспособено од: EuroGeographics, (2021), Status and adopted Innovation over the last  
 Decade,Cadastre and Land Administration in Europe, PCC Conference, PlenaryMeeting,Lisbon,стр.18 
 

 Во табела 1-2 се прикажани податоци за поголемиот дел држави во Европа, членки 

на Европската Унија и држави кои не се членки на Унијата. Податоците се однесуваат 

на интегрираноста на земјишниот регистар со податоците од катастарот како и дали 
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овие два система се меѓусебно интегрирани во еден систем како катастар на 

недвижности. Во табела 1-3 е прикажана интероперабилноста помеѓу различните 

системи и компатибилноста на форматот на геопросторните податоци за различни 

примена во системите на катастарот, земјишниот регистар, начинот на користење, 

планирање, вредност на земјиштето и инфраструктурата на геопросторните податоци. 
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                 Табела 1-3 Формат на Геопросторни податоци и интероперабилност со други сегменти од Земјишниот регистар 

 
                 Извор:Приспособено од: EuroGeographics, (2021), Status and adopted Innovation over the last Decade, Cadastre and Land Administration in Europe, 

PCC Conference, Plenary Meeting, Lisbon, стр.19-20 

 



 
Управување со промените во технолошкиот сегмент, со нагласок на  

 нивната примена во геодетската дејност во Република Македонија 

 50 

 

 

 Во Соединетите Американски Држави,за разлика од државите во Европа, како 

земја која биле колонизирана, земјишните системи се развивале под влијание на 

различните системи на колонизаторските држави, од овие причини денес во САД, 

постојат влијанија од англискиот систем кој е доминантно застапен во источниот дел, 

додека во западниот дел на САД е комбиниран со францускиот систем. 

 Според Роиќ (2012), во недостаток на просторни податоци целото земјиште било 

прогласено за јавно земјиште кое ги опфаќало обработливото земјиште, шуми, реки и 

другото земјиште за различни намени. Управувањето со јавното земјиште било во 

надлежност на различни сојузни и локални институции, а по Втората светска војна 

преминува во надлежност на Бирото за управување со земјиштето (BLM - Bureau of 

Land Management). Управувањето и информациите за земјиштето кое е во приватна 

сопственост е во надлежност на локалните власти12. 

 

      Слика 1-3 Приказ на систем за премер на јавно земјиште 

 
                 Извор:Приспособено, според (Роиќ 2012), Upravljanje zemljišnim informacijama 

                 -katastar, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski Fakultet, Загреб, стр.34 

 

 
                                                             
12 Roić M.,(2012), Upravljanje zemljišnim informacijama-katastar, Sveučilište u Zagrebu, Geodetski Fakultet, 
Загреб, стр.33 
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 Во 1875 година на предлог на Томас Џеферсон за потребите на управување со 

земјиштето во САД е воведен системот за премер на јавно земјиште (Public Land 

Survey System-PLSS). Овој систем во меѓувреме е прифатен како основа и за премер и 

означување на приватното земјиште во повеќе сојузни држави. 

 Денес во САД постојат пет федерални бироа или сервиси и тоа13: 

1. Шумски сервис (Forest Service - FS), во состав на Одделението за 

земјоделство, управува со националниот шумски систем; 

2. Биро за управување со земјиштето (Bureau of Land Management-BLM), во 

состав на Одделението за внатрешни работи,управува со земјиштето од 

јавен интерес; 

3. Служба за риби и диви животни (U.S. Fish and Wildlife Service - FWS), во 

состав на Одделението за внатрешни работи, управува со земјиштето во 

рамките на националниот систем за прибежиште на диви животни; 

4. Служба за национални паркови (National Park service - NPS), во состав на 

Одделението за внатрешни работи, управува со земјиштето во рамките на 

националните паркови и  

5. Министерство за одбрана (Department of Defence - DOD), управува со 

земјиштето на федералната војска и воздухопловните сили. 

 Сѐ уште во САД, се почесто се дебатира и актуелно е прашањето за начинот на 

управувањето со федералната земја, степенот на сопственоста и отуѓување на 

федералното земјиште во државна или приватна сопственост од една страна и 

зголемувањето на финансирање за откуп на земјиште од страна на федералната влада и 

целите за проширување и заштита на дополнително земјиште за национални 

придобивки и локации кои се од федерален интерес како што е на пример, граничната 

безбедност на јужната граница помеѓу САД и Мексико. 

 Утврдувањето на оптималниот обем на сопственост на федералното земјиште е во 

надлежност на Конгресот на САД, во кој сѐ уште постојат дебати за опфатот до кој 

федералната влада треба да располага, да задржи или да стекнува земјиште за посебни 

области и потреби со што посебен акцент им се дава на придобивките од федералната 

сопственост на земјиштето. 

 

 

                                                             
13Извор: https://sgp.fas.org/crs/misc/R42346.pdf, (пристапено на 13.03.2022) 
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 Во Јапонија, прашањето за сопственоста и управувањето со земјиштето, имајќи ги  

предвид долгата традиција и минатото поврзано со феудалниот систем на владеење, 

претставувало сериозна пречка за развојот на современите регистри за земјиштето и 

правата на сопственост на земјиштето сѐ до средината на 19 век, кога започнуваат 

клучните реформи во создавање на предуслови за развој на капиталистичкиот концепт 

на пазар и современи сопственички права на земјиштето. 

 Како и во многу други европски држави, и во Јапонија првата реформа во 

земјишниот систем е направена за потребите на даночниот и земјишниот систем за 

воспоставување на постабилен и правичен извор на приходи со актот на Владата на 

Меиџи во 1868 година, кога целото обработливо земјиште е во сопственост на 

земјоделците. 

 Во периодот од 1873 – 1881 година е направен првиот катастарски премер врз 

основа на кој е воспоставен новиот даночен систем, системот на тапии со запишана 

сопственост на имотот и даночните обврски за секоја катастарска парцела. Овие 

реформи претставувале основа за новиот модерен имотен систем и пазар на земјиште, 

во кој биле јасно дефинирани сопственичките права. Јапонија својот втор модерен 

критичен момент под окупацијата по Втората светска војна предводена од САД, која 

воведе темелни реформи во многу клучни институции, вклучително и Уставот, 

изборниот систем, образованието, полицијата, локалната власт и сопственоста на 

земјиштето14. 

 Според Соренсен (2010), со новиот Основен закон за земјиште во 1989 година 

земјата е дефинирана како ограничен ресурс за задоволување на основните потреби на 

сите луѓе со што користењето на земјиштето влегува во јавна сопственост и како такво 

е предмет на јавни ограничувања кој се базира на четири основни принципи: 

1. Приоритет на социјална благосостојба при користење на земјиштето: ,,На 

јавните придобивки треба да им се даде приоритет над користењето на 

земјиштето кога тоа е јавен интерес”; 

2. Усогласеност со урбанистичкото планирање: ,,Земјиштето мора да се 

користи правилно во согласност со различни еколошки, социјални, 

економски и културни услови во секоја област”; 

 
                                                             
14Sorensen A, (2010)Land, property rights, and planning in Japan: institutional design and institutional change 

in land management, Department of Geography and Program in Planning, University of Toronto, Ontario, 
Canada, стр.287 
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3. Контрола на шпекулативниот развој: ,,Не треба да се дозволи шпекулативен 

развој бидејќи тоа предизвикува цените на земјиштето да се зголемуваат 

повисоко од нивната реална вредност”и 

4. Товар на планска добивка: ,,Сопствениците ќе бидат оданочени доколку 

вредноста на нивното земјиште се зголемила како резултат на промените во 

социo-економските услови на областа. 

  

 Денешниот систем за регистрација на недвижниот имот во Јапонија е базиран на 

Германскиот систем според кој земјиштето и зградите може да се третираат како 

посебен недвижен имот. Податоците  по однос на локацијата, сопственикот и адресата 

на имотот се запишуваат во регистар (јавна книга) кој е отворен и јавен. 

 Регистрацијата на недвижниот имот е регулирано со законот за регистрација на 

недвижен имот во посебен регистар за земјиште и регистар за згради, а го вршат 

регистратори во Бироа за правни работи кои се во состав на Министерството за правда. 

 Одржувањето и катастарскиот премер е во надлежност на општините кој се 

спроведува врз основа на Националниот закон за премер на земјиштето. Податоците од 

премерот се чуваат и се користат во матичните служби за регистрација на земјиштето 

на геодетски подлоги, кои се базираат на старите карти од времето на екстензивната 

ревизија на системот за оданочување на земјиштето во ерата на Меиџи.  

 Основните геодетски работи и воспоставувањето анационалната инфраструктура 

на просторни податоци е во надлежност на Институтот за Географски истражувања 

(Geographical Survey Institute - GSI), во состав на Министерството за земјиште, 

инфраструктура, транспорт и туризам. 

 

 

1.8. Етички димензии на организациските промени 

 

Современата улога и значење на етиката во функција на организациските 

промени станува сѐ поголема и сѐ позначaјна во современото работење, особено 

бидејки создавањето на конкурентска предност во глобалното окружување не е 

возможно без примена на етички принципи и стандарди во работењето, коишто се 
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предуслов за општествено одговорно работење, како еден од фундаменталните 

критериуми на организациска одржливост. 

 Лидерството како феномен на општественото спознание е во многу тесна врска со 

етиката и тие две дисциплини меѓусебно се надополнуваат и надоградуваат. Напроти 

етиката која ги изучува нормите и моралните барања, лидерот е тој којшто треба 

продлабочено да ги осознае и креативно да ги имплементира етичките критериуми во 

секојдневната работната околина. Интеракцијата помеѓу лидерот и вработените треба 

да биде насочена кон двонасочно развивање на етичко однесување поттикнувајки ги 

вработените кон еднаквост,правичност и слобода,што всушност се основни принципи 

на етичкото лидерство.Лидерот во организацијата треба да биде тој којшто ќе биде 

личен пример за вработените во поглед на начинот и принципите на однесување во 

организацијата. 

 Етиката, како широка и апликативна наука која се занимава со изучување на 

моралните вредности и односи, во себе неизоставно вклучува изучување и 

категоризација на луѓето, како вработени во организациите или институциите, како 

добри и/или лоши, вредни и/или мрзливи, достојни и/или недостојни. Етиката во 

организацијата подразбира обврска за остварување на работите на еден одговорен и 

морален начин, притоа прифаќајќи ја одговорноста за потенцијалниот, а реално 

остварлив неуспех или грешка. Сублимирано истакнато, онаму каде што е застапена 

етиката, таму постои и достоинство на вработените, висок морал, продуктивност, 

висока мотивираност и, последователно, и профитабилност.  

 Создавањето и прифаќањето на етичките норми и стандарди е услов за работење 

на една современа организација, а од лидерите и нивното однесување зависи нивната 

имплементација и придржувањето кон тие норми од страна на вработените. Лидерот 

треба да се однесува етички, тргнувајќи од фактот дека неговото однесување 

претставува модел на однесување и директно се рефлектира врз однесувањето на сите 

чинители. За да биде успешен современиот менаџер како лидер, не е доволно да 

поседува само интелигенција, компетентост и да биде вреден. Тој мора да поседува 

капацитет да демонстрира храброст, да се бори за правда, да се грижи за општото 

добро и пред сè, етичкиот лидер треба да биде скромен, чесен и отворен15. 

Едновремено, од него се очекува да работи во поширок интерес на луѓето и 

                                                             
15 Daft,R.L.,&Lane P.G.,(2008),The Leadership experience,4th Edition,USA:ThomsonSouth-Western,str.165 
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општеството во целина, но истовремено да се грижи и за зголемување на профитот и 

личната добивка и задоволство од работата. 

 Етичките димензии кај организациските промени претставуваат предмет на 

интерес уште од самото човеково постоење. Нивното јасно определување помага за 

подобро разбирање на влијанието и последиците од нашето однесување и постапки.  

 Етиката претставува збир од морални принципи, убедувања и вредности коишто 

помагаат за подобра анализа и согледување на ситуацијата и одлучување за 

адекватниот и правилниот начин на однесување, во исто време, таа дава повратна 

информација за тоа што е неадекватно, па така се избегнува нанесувањето штета на 

некој друг16.Етиката и етичките норми овозможуваат подобро донесување одлуки, 

како и подобро проценување на одлуките донесени од други луѓе, во чија суштина се 

наоѓаат и организациските промени. 

Вредностите се длабоко вкоренети во секојдневието на човекот, тие му даваат 

насока на човековото однесување и затоа се главна одлика на едно општество. 

Вредностите се израз на човековата свест, тие покажуваат што ни се допаѓа, за што се 

застапуваме и кон што сме свртени. Тие претставуваат апстрактни цели и идеали кон 

коишто се стреми поединцот со неговото однесување во едно општество. Секое 

општество си има свој вредносен систем којшто укажува на тоа што е етичко што е 

соодветно и морално однесување што е исправно и погрешно, што е пожелно, а што е 

за презир.  

 Нормите се, исто така, дел од вредностниот систем на едно општество. Тие се 

многу слични со правилата и подразбираат очекување за тоа кое однесување е 

прифатливо и пожелно. Нормите го обликуваат меѓусебното однесување и се дел од 

општествената култура, претставени како традиции, обичаи и норми на однесување 

кои се разликуваат од едно во друго општество. 

За да работи успешно на одржлив модел на организациски развој, секоја 

организација или институција е неопходно да планира, да имплементира етички 

одговорни организациски промени, како и да се придржува до одредени вредности и 

норми коишто ги диктира општеството и се конкурентски важни за нејзиното 

работење. Етиката во работењето подразбира збир од морални правила за однесување 

во сите работни активности насочени кон успех и профитабилност на организацијата. 

Таа подразбира обврска за извршување на работната активност и 

                                                             
16 Gareth J.Jones,Jennifer M.George(2008)-contemporary management-McGraw Hill Irvin pp.25-47 
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одговорност за нејзино одобрување или, пак, неодобрување. Во таа смисла, морално 

одговорната личност се обврзува да ја изврши работата и да ја прифати одговорноста 

за успехот или евентуалната грешка. При непочитување на етичките норми и 

вредности, може да се дефинираат поголем број етички одговорности, од кои како 

најзначајни ги издвојувам следниве два вида и тоа: 

 Лична одговорност – кога со непочитувањето на етичките норми, поединецот 

постигнува лична корист за сметка на општите интереси на организацијата, 

како и, 

 Општествена одговорност – којашто се однесува на однесувањето на 

организацијата спрема околината или општеството, нарушувајќи ги, притоа, 

вредностите и нормите коишто се доминантни во тоа општество.  

 Преку почитување на моралните норми и правила при планирање и 

имплементирање на организациски промени, поединецот, а особено менаџерите се 

остварува како разумно и развојно човечко суштество. Оттаму, може да се истакне 

дека вредностите и нормите се од есенцијално значење за функционирањето на едно 

општество, но, исто така и за функционирањето на развојните промени во 

организациите и институциите во него. 

Етичките организации и институции работат за доброто на целото општество, а не 

исклучиво само за максимизација на профитот. Современите организации имаат 

одговорност не само за сопствените промени и развој, туку особено и за 

општествените и социјалните околности и барања. Организациите коишто дејствуваат 

во динамични услови на работа со постојано променливи очекувања и барања 

поставуваат акцент врз иноваторството, технологијата, адаптибилноста, динамиката и 

ефективноста избегнувајќи ги стабилноста, предвидливоста или, пак, сигурноста.  

Силната етичка култура не е секогаш нешто позитивно, таа може да биде и 

спротивна на неизбежните реформи. Негативната, но силна култура во состојба на 

промени, често може да претставува голема бариера пред организацијата. Затоа, пред 

денешните организации или институции се поставува суштински предуслов за 

одговорно работење кое ќе се заснова на темелни етички принципи и стандарди кои ќе 

се манифестираат преку етички кодекси, одбори и тренинзи и ќе бидат составен дел од 

културата на една организација.  
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Од своја страна, организациската култура, во суштина, претставува социјална 

интеракција и сложен комплекс на наследени и стекнати фактори, чиишто особености 

силно зависат и од националната култура. Анализирајќи ја организациската култура 

како систем, може да се извлече заклучок дека на влезот на тој систем е општеството и 

неговата национална култура, а на излезот се комуникацијата, организациското 

однесување и организациската култура, а кои се изразуваат преку стратегиите, имиџот, 

карактерот на услугите и производите, како и начинот на претставување и застапување 

на организацијата или институцијата. 

 Впрочем, за да биде успешна  која било организациска промена, треба да бидат 

креирани етички вредности и норми кои подоцна ќе бидат преточени во Кодекс на 

однесување, кој почива на етички одговорни принципи и правила кои секоја 

организациска промена е неопходно да ги поседува. 
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2.  ПРОЦЕС НА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИТЕ ВО ТЕХНОЛОШКИОТ 

 СЕГМЕНТ 

 

2.1. Процесен модел на управување со организациските промени 

 

 Процесното третирање на организациските промени во себе наметнува потреба од 

иницијално определување на највлијателните категоризации на видовите на промени, а 

кои поседуваат сигнификантност за планирање и имплементирање на технолошки 

фундирана организациска промена, толку неопходна во мнозинството развојни 

дејности, како што е тоа случајот и со геодетската дејност. 

Од гледна точка на степенот и интензитетот на промените, McShane и Von Glinow 

ги класифицираат промените во инкрементални и квантни промени. Разликата помеѓу 

овие два вида промени е во брзината на спроведување на промените. Така, 

инкременталната промена е помала и постепено спроведувана промена во споредба со 

квантната што им дава на вработените помалку време за прилагодување.17 

Категоризацијата на промените според нивниот интензитет е онаа од страна на 

Kreitner и Kinicki, според која егзистираат адаптивни, иновативни и радикално 

иновативни промени, а кои носат со себе различни степени на сложеност, цена и 

несигурност, како и потенцијал за отпорност.18 

Perkov ја дели промената според сеопфатноста и потребното време на следниве 

модалитети, односно на радикални (револуционерни), избалансирани (циклични), како 

и еволутивни (постепени) промени.19 

Радикалните промени се сеопфатни и длабоки промени што се спроведуваат на 

краток рок и вклучуваат редизајн на деловни процеси за драстично подобрување на 

организацијата. Како примери на радикални промени се истакнуваат: воведувањето на 

нов информативен систем, онлајн-продавница, како и воспоставувањето на 

продавница без персонал.  

 

                                                             
17 Donald A. Norman, Roberto Verganti ,(2014).Incremental and Radical Innovation: Design Research vs. 
Technology and Meaning Change, Design Issues: Volume 30, Number,p.82 
18Kreitner, R.,Kinicki,A. (2007).Organizational Behavior,McGraw Hill Higher Education; 8th edition p.63 
19 Perkov,D. (2019). Upravljanje promjenama u poslovnoj organizaciji digitalnog doba, Zagreb, Narodne 
novine, p.77 
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Спротивно на радикалните, избалансираните промени се спроведуваат на подолг 

временски период, темелно се планираат и вклучуваат повеќе делови од 

организацијата или институцијата. Како илустративни примери за овие промени се 

истакнуваат процесите на преструктурирање, промените во организациската култура 

или пак одредување на развојни насоки. 

 Постепените, односно еволутивните промени се спроведуваат на долг рок, а тоа се, 

всушност, промени во деловните процеси и организацијата на работата, како што е тоа 

случај со процесите на реорганизација, управување со квалитетот и системот на 

балансирана оценка (Balanced Scorecard). 

 Колку периодот на примена на промената е подолг, колку бројот на вклучени 

индивидуи во нејзината подготовка и имплементација е поголем, колку карактерот на 

проблемите кои наметнуваат потреба од промени е позначаен, во таа мерка употребата 

на технолошката организациска промена е поистакната, со цел систематизирано 

јакнење на конкурентската предност и способност на севкупната организација или 

институција. 

 

 

2.1.1. Оценка на интерните и екстерните состојби за промени 

 

Идентификацијата на интерните и екстерните состојби кои ги поттикнуваат 

промените во својата суштина означува определување на потенцијалот за влијание на 

екстерните и интерните поттикнувачки сили кон промените, со цел нивно адекватно 

предвидување, определување на интензитетот на влијание, систематизирано 

менаџирање, како и институционализација на нивните краткорочни и долгорочни 

ефекти во организацијата или институцијата. 

Секој помалку организиран притисок што се јавува внатре и надвор од 

организацијата, укажува на тоа дека сегашниот систем, процедурите, уредувањето на 

организацијата не се ефикасни и постои потреба за промена во сите овие активности. 

 Тие обично претставуваат индикатор на потребата од планирани и континуирани 

промени, со претходно определување на двете категории на поттикнувачи кон 

промените, од кои едните се надворешни поттикнувачи (тригери), а другите се 

внатрешни предизвикувачи (тригери). 
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Надворешните поттикнувачи за организациска промена, познати како екстерни 

фактори за промената, се однесуваат на следново: 

 Развој на технологија; 

 Промена и развој во нови материјали; 

 Промена во вкусот и побарувањата на клиентите; 

 Промена на новите владини политики и законодавство; 

 Промена на националната и глобалната економска состојба и трговски 

политики и регулатива; 

 Социјалната и културната промена на вредноста; 

 Иновациите и активностите на ривалот или конкурентите. 

Внатрешни поттикнувачи за организациска промена, односно интерните фактори за 

промена подразбираат:20 

 Развој и иновации во производствениот процес; 

 Нови идеи за производите што можат да обезбедат вредност и задоволство 

на клиентот; 

 Преместување на канцеларија и фабрика поблиску до клиентот, добавувачот и 

пазарот.  

 Иновации во дизајнот на нови производи и услуги; 

 Назначување на нов и врвен менаџерски тим; 

 Програми за обука. 

 Внатрешните движечки сили кои се наброени се случуваат во рамките на една 

организација и во основа се под контрола на организациите. Уште еднаш овие 

внатрешни движечки сили можат да влијаат на организацијата или на позитивен или 

на негативен начин. На таков начин се активираат сите важни показатели дека 

организацијата е подготвена за имплементација на промени кои ќе помогнат во 

исполнување на организациските цели. 

 Степенот на интеграција на внатрешните и надворешните фактори за промената го 

определува потенцијалот за влијание на промената врз севкупниот организациски 

развој во секоја дејност, вклучително и геодетската. 

                                                             
20 American Productivity & Quality Center (1997). Organizational Change: Managing the Human Side 
превземено од http://www.exinfm.com/pdffiles/change_apqc.pdf (пристапено на 14.07.2022) 
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2.1.2. Креирање на подготвеност за промени 

 

Промените кај луѓето ги опишуваат промените во ставовите, однесувањето, 

очекувањата и перцепциите на вработените. Главната цел на овие промени е да се 

подобрат перформансите на вработените, да се подобри нивната ефикасност кон 

компанијата, нивните односи со менаџерите и групната соработка. Промените во 

работната сила можат да бидат неопходни, кога тие се последица на други промени 

или понекогаш преку нивно спроведување, фирмите се обидуваат да ја подобрат 

нејзината ефикасност и да ги охрабрат поединците или групите. Промените од големи 

размери, како замена на менаџерите од највисоко ниво, се дизајнирани со цел 

создавање на нова организациска култура, додека главната цел на малите промени го 

земаат предвид ставот или однесувањето на вработените.(Watson, 2013). 

Според Робинс (Robbins, et al., 2010) стратегиски промени се овие промени, кои се 

поврзани со стратегијата, целите и мисијата на компанијата. Како причини за 

промената на стратегијата можат да се јават: прво, кога бизнисот ќе сфати дека 

сегашниот начин на размислување е застарен и престанува да работи и ги носи 

недостатоците на фирмата на конкурентскиот пазар; второ, промената може да биде 

предизвикана од новата визија на фирмата во иднина; трето, стратегијата може да биде 

предизвикана со воведување на подобрувања и нов систем за нејзина поддршка. 

Промените во структурата на организациите можат да резултираат и од внатрешни и 

од надворешни фактори и тие имаат влијание врз начинот на водење на 

организацијата. Овие промени вклучуваа промени во хиерархијата, системот за 

управување и административните процедури. Промените во технологијата бараа 

измена на техниките и опремата, кои се користат. Особено, промените на 

технологијата се случуваат во една област на организациите, каде што бројот на 

подобрувања е вграден во технолошките уреди со цел да се поддржат поквалитетни 

операции.(Leondard-Barton & Kraus, 1985) 

 Според моделот на легендарниот Левин (Lewin) од 1947 год., организацијата треба 

да преземе три чекори со цел да ја воспостави промената: 

 Одмрзнувањето е првата фаза, каде што се јавува подготовка за 

трансформација и е прикажано препознавање на потребата од промената.  

 Следната фаза е движење, односно промена, каде што промената е вметната и 

новите ставови се видливи.  
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 Третата фаза е повторно замрзнување, што значи стабилизирање на промената 

со воведување нови политики и регулативи во компанијата.  

 Вработените честопати се спротивставуваат на промените, но главно менаџерите 

се одговорни за отпорот. Менаџерите се спротивставуваат на промената, поради 

стравот од статусот на загуба на позицијата доколку не се доволно обучени и опремени 

за да се прилагодат. Crainer нагласува 7 вештини кои се релевантни во управувањето 

со промените: управување со процеси, стратегија, сопствен развој, конфликт; 

меѓучовечки и менаџерски вештини; лидерство и управување. (Szydlowska, 2016). 

 

 

2.1.3. Планирање и примена на промени 

 

Секој процес, постапка, емпириско правило, стандарди и критериуми во 

геодетската дејност се преиспитуваат, модифицираат и усовршуваат со текот на 

времето во нова форма. Со генерации, геодетските системи градат стратегии и модели 

насочени кон подобро планирање и имплементација на организациските промени. 

Менаџерите сѐ повеќе треба да донесуваат, спроведуваат и координираат редица на 

мерки, техники и инструменти, со цел да се борат против конкурентите и истовремено 

да овозможат заедничко развивање на геодетската дејност.  

Оние менаџери кои знаат како да го преиспитаат однесувањето и да го претворат 

во успех за нивната компанија, ќе станат лидери и примери. Овој делумно 

интелектуален и прагматичен процес го одразува начинот на размислување и 

дејствување на врвниот менаџер, особено кога се однесува на имплементирање на 

промени во организацијата.21 

Планирањето и самата промена на промените не претставува воопшто лесна 

активност, особено затоа што бара деловна вештина, аналитичка вештина, политичка 

вештина, системска вештина, вештина на управување со луѓе и разни консултанти кои 

ја извршуваат должноста за експертско и независно управување со промените за 

различни организации или институции. 

 

 

                                                             
21Приспособено според Paton R. A., McCalmen J.(2008). Change management: a guide to 
effectiveimplementation, London, SAGE p.211 
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Процесот на менаџирање со промените игра витална улога во планирањето и 

примената на промената затоа што ѝ дава стабилност на организацијата, низ адекватно 

проучување на внатрешните и надворешните промени. Едновремено, тот обезбедува 

солидна основа за вредноста и репутацијата на соодветната организација или 

институција. Процесот на менаџирање со промените, исто така, обезбедува добра 

организациска култура и солиден работен систем на организацијата. 

Современиот свет наметна и современ начин на менаџирање со промените. Имено, 

промените не се случуваат само во димензиите на времето, просторот и вклучените 

вработени, туку е неопходно да се земат предвид и најситните детали на примената на 

промените. Како што глобалните системи влегуваат во ерата на ограничена 

рационалност, сѐ повеќе се наметнува неопходноста од квалитативно унапредување на 

процесите и односите меѓу вработените, во насока на поголема предвидливост на 

ефектите од примената на промената. 

Често пати, поради лошиот пристап кон менаџирање со промените во практиката, 

ресурсно волуменозните промени резултираат со ограничени ефекти со краткорочни 

последици. Ова од причина што се употребува опција за примена на промената и 

решавање на проблемот која е наједноставна и најпредвидлива. Впрочем, како 

суштински критериум за мерење на успехот на промената треба да бидат нејзините 

долгорочни и одржливи позитивни ефекти, а не единствено краткорочните финансиски 

импликации од примената, бидејќи со промените треба систематски и интегрално да се 

планира и имплементира. 

 

 

2.1.4. Контрола и повратна спрега на промените до организацискиот елемент 

 

 Финалната фаза на процесниот модел на управување со организациските промени 

претставува контролата и повратната спрега заснована врз неа. Определувањето на 

клучните фактори кои ја определуваат ефективноста на контролата илустративно ќе 

биде претставено во следнава Табела 2-1: 

 

 

 

 



 
Управување со промените во технолошкиот сегмент, со нагласок на  

 нивната примена во геодетската дејност во Република Македонија 

 64 

 

 

 

Табела 2-1 Клучни гфактори на определување на ефективноста на контролата 

КЛУЧНИ ФАКТОРИ СЕ ОДНЕСУВА НА 

Фокус на контролата 

-Што ќе биде контролирано?                                     

-Каде ќе биде лоцирана контролата во 

организациската структура?                                                       

-Кој е одговорен за која контрола? 

Сума на контролата 
-Дали постои рамнотежа помеѓу повеќе и 

помалку контрола? 

Квалитетот на информации прибрани 

преку контролата 

-Дали информацијата е корисна?                              

-Дали информацијата е точна?                                   

-Дали информацијата е навремена?                        

-Дали информацијата е објективна?  

Флексибилност на контролата 
-Дали контролата може да се приспособи на 

дадените услови? 

Поволен сооднос меѓу трошоците 
-Дали информацијата има поголема вредност 

од трошоците за нејзино прибирање? 

Извор на контролата 

-Дали контролата е наметната од други?                  

-Дали за контролата одлучија оние кои се 

засегнати? 

Извор: Hitt,A.M, Black S.J., Porte,W.L. (2012), Management, Third edition, Pearson Education, Inc.Upper  
saddle River, p.403. 
 
 Анализата на клучните фактори на контролата упатува на следниве аналитички 

согледувања за функцијата на контролата кај организациските промени: 

 Контролата треба да е фокусирана кон критичните точки за остварување на 

перформансата, 

 Контролата е неопходно да се потпира на точни, навремени, објективни и 

благовремени информации, 

 Вредноста која се вложува во контролата треба да биде оправдлива според 

вредноста, времетраењето, повторливоста и историски формираниот 

деловен однос, 

 Флексибилниот карактер на контролата кај промените индицира нејзино 

адаптирање за секоја одделна промена, наместо употреба на генералистички 

принцип, 

 Од мноштвото модалитети на контрола, како најсоодветен се смета 

Контролата на трошоци-ефекти, што сведочи за неопходноста од 

оптимизација на вложувањата во контролната функција кај промените. 
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 Сообразно наодите и препораките на контролата, се спроведува повратна спрега од 

спроведената промена до конкретната организација или институција со следниве цели 

на идните промени: 

 Елиминирање на отстапувањата кај организациската перформанса кои се плод 

на објективни фактори на промени, 

 Вградување на објективизиран систем на навремено известување кон 

менаџерите, како носители на одлуките за идни промени, 

 Развој на менаџерскиот потенцијал за поттикнување на позитивните, а целосно 

или делумно отстранување на негативните или помалку остварливи компоненти 

на организациските промени, како и, 

 Осигурување дека секоја сукцесивна промена во себе содржи развојна, 

интегративна и холистичка компонента, која дава придонес кон целокупниот 

организациски развој, во услови на развој и на вештините и способностите на 

менаџерите и носителите на одлуките за промени. 

 Контролата и повратната спрега, покрај тоа што се финален сегмент на процесниот 

модел на промени, го означуваат и почетокот на следниот циклус на управување со 

организациските промени. 

 

 

2.2. Карактеристики на техннолошкиот сегмент на општото екстерно 

окружување 

 

 Технолошката компонента е дел од општото екстерно окружување и, како такво, 

тоа вклучува нови технолошки пристапи за производство на стоки и услуги. Овие 

пристапи можат да бидат нови постапки или пак воведување нова опрема. Трендот кон 

засилена технолошка дигитализација, вклучително и експлоатација на роботи, кои се 

наменети за подобрување на продуктивноста на организациите или институциите е 

илустративен пример за технолошкиот екстерен сегмент на окружувањето. За 

илустрација, се смета дека зголемената употреба на роботи во следната декада треба 

значително да ја подобри ефикасноста на индустријата во САД22. 

  

                                                             
22 Certo S.C, Certo S.T (2015) Modern Management_ Concepts and Skills, Fourteenth edition,Standalone 
book,Pearson , p. 157 
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 Принципиелно погледнато, технолошкиот сегмент на општото екстерно 

окружување (Шуклев, 2016) вклучува научни и технолошки иновации и инвенции во 

дејноста или во општеството кои создаваат можности или ограничувања за 

претпријатието. Ако се има предвид дека технолошката екстерна компонента 

првенствено е посветена кон технолошка диференцијација на сите организации или 

институции во рамките на геодетската дејност, од исклучителна важност претставува 

определувањето на превладувачкото технолошко ниво, со цел идентификување на 

технолошки компоненти за пазарна диференцијација.   

 Во современи услови, се смета дека една од клучните димензии за градење на 

конкурентска предност претставува технолошката поддршка, а таа е особено  

посветена на технолошка координација на географски дисперзирани единици, при 

што, низ екстензивна употреба на платформите кои се базираат на интернетот се 

обезбедува ефикасен трансфер на критичен обем на податоци и информации, со цел 

успешна координација на секојдневните деловни операции, толку неопходни во 

рамките на геодетската дејност. Современата технолошка поддршка претставува и 

фактор за пазарна диференцијација кај индивидуалните геодетски друштва, во 

функција на зголемена ефикасност и квалитет при вршење на геодетските услуги. 

 Успешните технолошки промени доведуваат до технолошки фундирана иновација, 

кои го зголемуваат постојниот или креираат нов сегмент на корисници на пазарната 

услуга во секоја дејност, вклучително и на геодетската. Императивот од континуирани 

организациски промени од технолошка природа потекнува од неопходноста од 

унапредување на ефективноста и ефикасноста на секој деловен систем, од една страна, 

како и од следење на пазарните сигнали за обезбедување побрза, поквалитетна и 

поинтегрирана пазарна понуда.  

 

 

2.3. Функциите на промените во информатичката технологија во системот на 

управување со недвижните и движните добра 

 

 Промените кај информатичката технологија во современите услови на равој на 

геодетската дејност со недвижните и движните добра станува сѐ порелевантна поради 

засилениот технолошки тренд, во услови на континуирано унапредување на 

способностите на менаџерите како лидери на промените во секоја дејност.  
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 Исклучително значаен сегмент процесниот модел на управување со промените 

претставува креирање на диверзифицирани модалитети на ефективна комуникација, 

како со внатрешните, така особено и со надворешните чинители во рамките на кои, 

промените кои се од технолошка природа имаат критична важност и значење. 

Комуникацијата е крвотокот на секоја организацијата или институција, а едновремено 

ѝ дава душа на човечката страна на технолошките промени, низ кои современите 

предизвици во геодетската дејност се имплементираат.  

 Процесот на имплементирање на технолошките промени претставува континуиран 

систем на генерирање на многукратни ефекти, низ вклучување на што повеќе 

вработени од организацијата или институцијата, како и осигурување дека тие се 

целосно убедени и јасно мотивирани за ефективно остварување на технолошките 

промени, бидејќи во спротивно постои ризик за создавање на незадоволство од 

високите трошоци кои технолошките промени го предизвикуваат во нивната 

имплементација.  

 Потенцијалниот неуспех во управувањето со технолошките промени често пати е 

резултат на сознанието дека менаџерите ја потценуваат важноста на технолошка обука 

на сопствените вработени, нивна мотивација, промена во свеста на луѓето и нивните 

секојдневни навики или тешкотии како плод на менување на нивната комфорна зона 

од технолошката промена.  

 Како дополнителен извор на неуспех во примената на технолошката промена може 

да претставува фактот дека се согледува ограничена соработка меѓу менаџерите и  

лидерите, како и фактот дека за успешни промени е неопходно поседување и на 

менаџерски и на лидерски особености. Секој систем е неопходно да генерира 

технолошки промени кои соодветствуваат на развојната патека, како и неопходноста 

со идните предизвици и ризици ефективно и ефикасно да се менаџира. 

 

 

2.4. Претпоставки за ефикасно управување со технолошките промени 

 

 Организациите и институциите од геодетската дејност денес, повеќе од кога и да е 

се обележани со процес на промена и промените како такви стануваат трајна состојба 

на сите организации. Многу системи работеле со истите цели во минатото како и 

денес, но окружувањето во кое тие работат значително се промени.  
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 Промените во животната средина доведуваат до промена или надградба на 

начините на менаџирање со организацијата или институцијата, со цел усогласување со 

животната средина. Оттаму, основата на конкурентската предност на современите 

системи е нивната способност да прифатат промени, вклучително технолошки, 

наместо единствено потпирање врз ресурсите, како што се физичките објекти или 

финансиските ресурси. 

 Секоја организација или институција во геодетската дејност мора да вклучува 

стратешко управување со промените во своите секојдневни активности со цел да се 

изгради одржлива конкурентност и долгорочен раст и опстанок.  Ваквата стратегија 

најмногу се одразува на флексибилноста на организацијата, т.е. нејзината способност 

да се промени.  

 Во литературата од оваа област се детализираат следниве три вида на 

флексибилност: 

 функционална флексибилност (префрлување на вработените од едно на друго 

работно место),  

 нумеричка флексибилност (успешно извршување на работни места со помал 

број на вработени), како и, 

 финансиска флексибилност (можност за прилагодување на оперативните 

трошоци на пазарните услови).23 

 Интеграцијата на претходно детализираните видови на флексибилност, во случајот 

на технолошката организациска промена означува дека промената на видот и 

содржината на работата, оптимизацијата на бројот на вработените по одделни 

стандардни оперативни процедури, како и пласирање на финансиските ресурси на 

точки за нивна оптимална алокација поефективно и поефикасно се спроведува во сите 

организации и институции од геодетската дејност, со користење на современите 

придобивки на технолошката организациска промена, а тоа се изразува во следниве 

показатели:  

 зголемен учинок за единица време,  

 намалени трошоци за одделни деловни операции,  

 зголемување на новосоздадената вредност во одделните учиноци,  

 повисок степен на интегрираност на процесите и односите итн. 
                                                             
23 Westover, J. H., (2010), Managing Organizational Change: Change Agent Strategies and Techniques to 
Successfully Managing the Dynamics of Stability and Change in Organizations. International Journal of 
Management and Innovation, 2(1), pp. 45-50. 



 
Управување со промените во технолошкиот сегмент, со нагласок на  

 нивната примена во геодетската дејност во Република Македонија 

 69 

 

 

 

2.5. Технолошка организациска промена во услови на кризни и 

непредвидливи состојби 

 

 Највидлива функција на технолошката организациска промена настанува во 

услови на кризна организациска состојба. Имено, кога геодетската организација или 

институција се соочува со каква било форма на криза, како губење на клучен 

потрошувач, континуирано незадоволство на најквалитетните вработени, премногу 

интензивно расипување на технолошкиот парк пред периодот на нивната 

функционална амортизација, напуштање на организацијата или институцијата на 

менаџер од врвното хиерархиско ниво итн., постои отсуство на доволно време, ресурси 

и анализи со кои правилно ќе се дијагностицира суштината на организацискиот 

проблем, како и потенцијалот за неговото успешно решавање со употреба на 

технолошката организациска промена.  

 Една од карактеристиките на добрите генерални менаџери е сознанието дека тие се 

во состојба да донесат квалитетна одлука, технолошки фундирана, за релативно кратко 

време, со ограничени ресурси, во услови на кризна или непредвидлива организациска 

состојба. Суштината на овој процес лежи во сознанието дека во состојби кои 

отстапуваат од нормалните организациски околности, е неопходно да се придржуваме 

кон следниве развојни критериуми на промени, определени на следниов начин: 

 Вработените е неопходно да манифестираат организациска кохезија, 

 Сите вработени, независно од разликите во индивидуалните мислења за 

решавање на конкретниот кризен проблем, мора да дадат сопствен придонес 

во зголемување на нивото на искористување на инсталираниот технолошки 

капацитет на организацијата или на институцијата, 

 Заедничката, објективна евалуација на резултатите ќе придонесе кон 

нехиерархиско определување на обемот и длабочината на техолошката 

организациска промена, со цел осигурување на нејзиниот континуитет и што 

поголеми ефекти. 

 Неопходноста од создавање на организациска состојба која е брана за 

надминување на кризната или непредвидлива организациска состојба, во суптилна 

сведочи за неопходноста перманентно јакнење на менаџерските карактеристики за 

справување со промени, илустративно претставено на Слика 2-1: 
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                  Слика 2-1 Карактеристики на генералните менаџери  
                              за справување со промени 

 
Извор:Според https://www.managementtraininginstitute.com/5- 

leadership-skills-best-manage-crisis/, (пристапено на 21.07.2022 год.) 
 

 Во средиштето на интензивното развивање на менаџерските карактеристики за 

справување со промени претставува имплементирањето на технолошки организациски 

промени низ процесите на учење, од следниве причини: 

 Низ современата технологија поуспешно се остварува комуникацијата, 

 Креативноста се преточува во иновација низ поседување на технолошко 

решение за даден кризен или непредвидлив проблем, 

 Способноста за адптација извира од обединување на принципите на 

предвидливост, интегрираност и соработка, а во процесите за нивно 

интегрирање екстензивно се користи напредната технологија, како и 

 Потенцијалот за самоконтрола упатува на неопходноста од предвидливост во 

однесувањето во насока на организациските цели, политики и планови, 

базирани на ползување на технологијата, вклучително информатичката. 

 Сублимирано истакнато, организациското учење во сериозна димензија 

придонесува, директно или индиректно, кон конкурентноста и одржливиот 

организациски развој, а на долг рок кон напредни организациски перформанси, како 

квантитативни, така и квалитативни. Имајќи го на ум фактот дека технолошкиот 

напредок доведува до побрзи стапки на технолошки промени, успешните организации 

институции е неопходно да најдат соодветен начин да одговорат и да се адаптираат,  
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што го поттикнува иновативното однесување, а едновремено ја вградува и можноста за 

учење и стекнување на ново организациско знаење од страна на секој вработен, 

независно од тоа дали се наоѓа на менаџерска или неменаџерска позиција.  

 Денешните најуспешни организации и институции, како на пример Google, Apple, 

Amazon и групата компании предводени од Ilon Mask, во суштина се технолошки 

системи кои се потпираат на процесите на учење. Резултатите од процесите на учење 

се вградуваат во рамките на внатрешното деловно окружување, кое пак се состои од 

фактори кои влијаат на успехот и пристапот на работењето, како и системи за 

интеграција со елементите на екстерното окружување, вклучително општото и 

посебното надворешно окружување.  

 Степенот на контрола над факторите од внатрешното окружување, вклучително 

учењето и новото или унапредено знаење се повисоки во споредба со екстерното 

окружување. Имено, особено е значајно да се препознаат потенцијалните можности и 

ограничувања кои извираат надвор од границите на системот, а поседуваат сигнали за 

неопходност од подготвување и воведување на технолошка организациска промена. 

Овие тенденции во услови на кризни или непредвидливи организациски околности, го 

определуваат потенцијалот за примена на т.н. интегрирана организациска промена,  

која во својата суштина го отсликува капацитетот за висок степен на влијание на 

промената, вклучително технолошката, во еден сегмент на организацијата или 

институцијата, врз што поголем број на останати, каузални организациски сегменти.  

 

 

2.6. Разбирање на карактерот на промените во технолошкиот сегмент 

 

 Средишна поставеност во јакнење на потенцијалот за што поцелосна употреба на 

технолошките промени поседува унапредувањето на лидерските способности, особено 

во услови на постојна или антиципирана кризна или неочекувана организациска 

состојба. Оттаму, определувањето на клучните лидерски особености се наоѓаат во 

непосредна зависност од потенцијалот за целосна употреба на промените. 

 Во кризни или неочекувани организациски состојби, менаџерот е неопходно да го 

насочи сопственото внимание кон следниве развојни процеси и однесување (De Smet & 

D’Auria, 2020): 
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 Обезбедување и контрола на ликвидноста на компанијата - неопходно е да се 

одредат достапните извори на финансирање и приоритетите во однос на 

видовите на плаќања, да се воспостави тесна соработка со добавувачите и 

клиентите поради ликвидносен притисок и проценка на ризикот, 

 Јасна комуникација со засегнатите, инволвирани страни - важно е при 

управување со кризи да се комуницира секојдневно со сите членови на 

извршниот менаџмент, со цел да се обезбедат важни повратни информации за 

клучните бизнис-индикатори, 

 Иницирање оперативни подобрувања - воспоставување сценарија за 

предвидување на идни приходи и парични текови, намалување на трошоците 

на претпријатијата и рационализација и диверзификација на набавките, 

 Управување со ризикот - следење на плаќањата поради можно неисполнување 

на обврските на добавувачите и клиентите предизвикани од пандемијата, да се 

осигураат од сајбер-напади, како и да ги зајакнат внатрешните контроли, 

 Планирање насочено кон опоравување - од лидерот се очекува активно да 

размислува за работењето на компанијата во иднина. 

Принципиелно погледнато, во секоја кризна ситуација, искуството на менаџерите е 

веројатно највредниот квалитет што го имаат вистинските лидери, надополнето со 

нивниот карактер. За адекватен одговор кон кризата, лидерите треба да бидат способни 

да ги обединат тимовите околу една, заедничка цел – надминување на кризата со што 

помалаку штета и порационална употреба на ресурсите и способностите.  

Во таа насока и De Smet & D’Auria (2020) истакнуваат дека за да се промовира 

брзо решавање на проблеми и извршување на задачите во стресни, хаотични услови, 

лидерите можат да организираат мрежа на тимови. Иако мрежата на тимови е надалеку 

позната конструкција, вреди да се истакне бидејќи релативно малку компании имаат 

искуство во имплементација овој тип систем. Мрежата на тимови се состои од високо 

прилагодливи групи, кои се обединети со заедничка цел и работат заедно на ист начин 

како и поединците во тимовите. Така, секоја група има специфични задачи, дел од нив 

рутински, дел кои се насочени кон креативен одговор на кризната ситуација.  

Ефективните мрежи на тимови имаат неколку заеднички карактеристики според 

De Smet & D’Auria (2020), определени на следниов начин:  

 тие се мултидисциплинарни,  

 тие се дизајнирани за да покренат акција, и 
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 тие се адаптабилни.  

Најзначајниот елемент на ваквите мрежи на тимови е целосно фокусирање кон 

соработка и транспарентност и тоа преку дистрибуција на авторитет и споделување 

информации. 

Исклучително важен квалитет за разбирање на промените од технолошки карактер 

е и поседувањето на лидерски оптимизам или верба, во комбинација со реализмот. На 

почетокот на секоја криза, ако лидерите покажат прекумерна доверба, и покрај 

очигледно сложените организациски услови, тие можат да го загубат кредибилитетот. 

Оттаму, многу поефикасно е лидерите да проектираат доверба дека организацијата или 

институцијата ќе изнајде начин да ја надмине кризната ситуација, но, исто така, да ја 

препознааат сериозноста на кризата. Впрочем, кога завршува кризата, тогаш силниот 

оптимизам ќе биде покорисен.  

Од сето претходно истакнати се согледува дека лидерот и неговите способности се 

од клучна важност за надминување на кризата со употреба на технолошка 

организациска промена, како и за прогресивно одржување на организацијата или 

институцијата на напредно развојно ниво. 

 

 

2.6.1. Анализа на предностите и можностите од технолошката промена 

 

 Определувањето на внатрешните импликации од технолошки фундираната 

организациска промена сведочи за неопходноста од расветлување на нивните 

предности и слабости, од гледна точка на екстерното окружување. Во релација со 

можностите и ограничувањата, правилното разграничување на екстерното од 

интерното окружување обезбедува дијагностицирање на потенцијалот кој 

технолошката организациска промена го поседува од внатрешен и од надворешен 

карактер. 

 Имено, предностите и можностите кај технолошката организациска промена се 

наоѓаат во меѓусебна поврзаност и заемна условеност со компонентите на интерното 

окружување, односно со ресурсите, способностите, структурата и културата на 

организациите или институциите, анализирани во поширока смисла на зборот, со оние 

на екстерното окружување, односно општото и конкурентското окружување. 
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 Таксативно истакнато, определувањето на предностите и можностите поврзани со 

технолошко фундираната организациска промена, го претставувам на следниов начин: 

 Предности 

 Вградување на технолошкото организациско ниво на промената во 

системските документи за градење на конкурентска предност, 

 Поседување на развојни менаџери кои ќе ги усогласат технолошките 

организациски промени, со предизвиците на фазата на организациски 

развој, 

 Интегрирање на технолошката организациска промена во индикаторите 

за менаџерска и организациска успешност. 

 Можности: 

 Перманентно зголемување на технолошкото ниво на геодетската дејност, 

 Технолошко интегрирање на редица на процеси и односи, 

 Зголемување на технолошката оспособеност на корисниците на 

геодетските услуги. 

 Тенденцијата на напредните менаџери во геодетската дејност е насочена кон што 

прогресивно и видливо искористување на влијанието и одразот на предностите и 

можностите кои се поврзани со технолошката организациска промена. 

 

 

2.6.2. Проекција на слабостите и ограничувањата од технолошката промена 

 

 Од стојалиште на определувањето на потенцијалниот одраз на ефектите кои 

извираат од слабостите и ограничувањата на технолошката организациска промена, 

особено е значајно правилно согледување и континуирано мерење и оценување на овој 

одраз, низ призма на менаџмент техниките за нивно целосно или делумно 

ограничување или елиминирање. 

 Имено, според авторите Carlin & Seabright, „деловното окружување се определува 

како збир на сите можни надворешни фактори кои можат да влијаат врз 

продуктивноста на економските субјекти“, односно „серија ограничувања што ги 
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спречуваат економските субјекти да постигнат продуктивност што инаку би ги 

постигнале доколку овие ограничувања не постојат“24. 

 Современите деловните чинители од секоја дејност, вклучително и геодетската, се 

исправени пред сознанието дека, како флексибилни субјекти кои генерално се 

прилагодуваат на сегашните и идните фактори од деловното окружување, на начин 

што ја одржува нивната сила и виталност, тие треба едновремено да се справат и со 

негативните последици кои промените со себе ги предизвикуваат. Тешкотијата во 

истражувањето на интеракцијата помеѓу организацијата или институцијата, од една 

страна, како и деловното окружување, од друга страна, произлегува од фактот дека 

различните елементи на екстерното окружување на различен начин, во негативна 

смисла, можат да влијаат и да го зголемат или намалат потенцијалот на технолошката 

организациска промена. 

 Во оваа смисла, технолошката организациска промена генерира редица слабости и 

ограничувања, во редот на кои, за идниот развоен пат на геодетската дејност, како 

приоритетни ги идентификувам следниве: 

 Слабости: 

 Отсуство на менаџмент техники и методи за релативно брзо развивање 

на вештините и способностите на вработените од геодетската дејност за 

успешна примена на технолошката промена, 

 Непоседување на урамнотежено технолошко ниво долж различните 

организациски единици во рамки на геодетската организација или 

институција, како и 

 Ограниченост на влијание на технолошката промена во бизнис-

компонентите кои поседуваат поддржувачка функција, односно не се 

поврзани со основната геодетска дејност, како право, финансии, 

сметководство, човечки ресурси итн. 

 Ограничувања: 

 Следењето на темпото на технолошки промени бара високо ниво на 

финансиски ресурси, со релативно долг период на нивна отплата, 

 

                                                             
24 Carlin, W., Seabright, P., (2009). “Bring Me Sunshine: Which Parts of the Business Climate Should Public 

Policy Try to Fix?’, Annual World Bank Conference on Development Economics (2008), Global: Private Sector 
and Development, World Bank, DC.pp.16 
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 Лимитираност на потенцијалот за релативно брз трансфер на светските 

трендови во технолошка геодетска смисла. 

 Тенденцијата на напредните менаџери во геодетската дејност е насочена кон што 

поцелосно и поуспешно контролирање на влијанието на слабостите и ограничувањата 

кои извираат од технолошката организациска промена. 

 

 

2.6.3. Интегрираност на технолошките промени во системот на креирање на 

дополнителна организациска вредност 

 

Неопходноста од остварување на интегрираност на ефектите од технолошките 

промени е непосредно поврзана со изградба и употреба на силни системи на 

внатрешна комуникација на организациската промена, особено на онаа од технолошки 

карактер. 

Основната функција на внатрешната комуникација кај промените претставува 

зголемување на степенот на довербата во организациите или институциите, којашто 

често пати е во непосредна релација со капацитетот за одржлива перформанса. Томас 

(Thomas, 2004) смета дека комуникацијата игра важна улога во развојот на довербата 

во рамките на една организација, а во односите со соработниците и надзорниците, 

квалитетот на информациите најдобро ја предвидува довербата, а не квантитетот. 

Покрај тоа, овој автор идентификува дека довербата е многу тесно поврзана со 

перцепцијата на организациската отвореност, што, пак, предвидува учество на 

вработените.  

Во светлината на овие експертски наоди, треба да се обрне многу внимание на 

внатрешната комуникација, бидејќи тоа навистина влијае на организацијата, во 

најголема мерка, на позитивен начин. При развој на внатрешна комуникација, 

комуникацијата со надзорникот, односно непосредниот менаџер, треба да биде 

согледана во однос на квалитетот, а менаџирањето со комуникациите во однос на 

квантитетот. (Mazzei, 10 August 2010) 

Внатрешните комуникации играат клучна улога за подобрување на ангажираноста, 

односно релативната оптовареност на вработените. Постојат безброј докази дека 

системите со подобра внатрешна комуникација имаат многу повисоки стапки на 

ангажираност на вработените. Степенот до кој може да се унапредува ангажираноста 
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на вработените се разликува од вработен до вработен. Имено, може да се променат 

како внатрешните, така и надворешните фактори кои влијаат на фирмата. Не може 

еднострано да се направи економијата да расте, но може да се охрабри трошење. 

Поголемото учење за факторите на работа ќе ја зголеми ангажираноста. (Power, 1999). 

Ангажираноста на вработените е тесно поврзанаи со задоволството на 

вработените. Општо земено, помалку ангажираните вработени се помалку задоволни. 

Лошата внатрешна комуникација може да биде една од главните причини за тоа, а 

позитивната ангажираност и задоволство на вработените ја зголемуваат 

продуктивноста на вработените. Компаниите со добро структурирана внатрешна 

комуникација уживаат поголема продуктивност, приходи и профит.  

Ако вработените точно знаат кои се нивните цели, дали се тие  целосно 

приспособени со она што во развојна смисла се случува во компанијата, како и ако им 

се даваат постојани повратни информации за нивната работа, тие ќе работат понапорно 

кон остварување на своите цели.  

Една од главните должности на секој професионалец за внатрешни комуникации е 

активно да комуницира со промените во компанијата. Во светот постои тенденција кон 

агилна организациска култура, при што работодавачите треба да поседуваат стратегија 

за брзо и ефикасно управување со промените. Повеќето промени кои се наоѓаат во 

релација со услугата, производот, клиентите или вработените во компанијата се важни 

за да бидат соопштени, односно да комуницираат со другите луѓе. (Anon., 10 

September, 2020). 

Финално, креирањето на дополнителна организациска вредност кај технолошки 

фундираната организациска промена, во основа, потекнува од поседувањето 

ефективни системи на комуникација и координација на развојните организациски 

процеси и односи, од една страна, како и зголемување на степенот на ангажираност, 

односно оптовареност на вработени со зголемен степен на знаења, вештини, искуства 

и способности, од друга страна. 
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2.7. Развој на способностите на менаџерите за управување со промените од 

технолошкиот сегмент 

 

Поседувањето на способност на менаџерите за перманентно развивање на 

сопствените технолошки капцитети, во функција на ефективно и ефикасно управување 

со технолошките промени, претставува континуиран развоен предизвик и тенденција. 

Имено, стапката на технолошките промени е повисока од стапката на менување и 

унапредување на свеста на вработените за неопходноста од технолошки фундирани 

иновации, кои ќе обезбедат повисок степен на предвидливост и заокруженост на 

ефектите од технолошката организациска промена. 

Анализата на методолошките критериуми кои индицираат дали генералниот 

менаџер (CEO), го знае и разбира своето место, улога и значење во однос на 

управувањето со организациските промени, вклучително технолошки фундираните, 

упатува на следнава категоризација:25 

 Првиот критериум за добро управување со промените се манифестира во тоа 

дали генералниот менаџер, заедно со вработените, се подготвени да ги 

препознаат промените и раните сигнали кои сугерираат промени. Во 

организации или институциите кои се успешни, се согледува дека генералниот 

менаџер и менаџментот во целина слушаат, ја препознаваат и ја прифаќаат 

реалноста и промените што се случуваат.  

 Во целина земено, првиот критериум за откривање на организации или 

институции кои лошо управуваат со промените е тоа што генералниот менаџер 

не ги забележува промените или не сака да ја препознае важноста на промените, 

или пак не сака да ја препознае респектабилноста на информациите за 

промените, кога тоа ќе го добие од своите подредени. 

 Вториот критериум кој го разликува доброто од лошото управување со 

промените, се идентификува сознанието дека решавањето на проблемите, 

особено технолошките, со кои се справува генералниот менаџер, наметнува 

адекватно препознавање на промените, следствено определување кои проблеми 

треба да се решат. Се смета дека генералниот менаџер е поуспешен со 

                                                             
25 Dujanić, M.(2004). Upravljanje promjenama u poduzeću, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: 
časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 22 (1), str. 39-51 
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управувањето со промените кога ги познава и ги променува технолошките 

промении едновремено целосно е посветен на решавање на приоритетните 

деловни проблеми, односно на клучните проблеми.  

 Лидерите не се само водачи во мирување. Врвните менаџери гледаат навнатре. 

Тие гледаат во рамките на организацијата или институцијата, во секоја одделна 

индивидуа, при што разликите се видливи според стилот, целите, потребите и 

мотивациите на секоја личност. Овие разлики, иако можат да бидат сосема мали 

и суптилни, за врвните менаџери треба да претставуваат фокус за адекватна 

грижат за нивно задоволување. Токму овие суптилни разлики ги водат 

менаџерите кои се технолошки фундирани, кон вистинскиот пат за развој на 

уникатни таленти на секоја личност. 

 Третиот критериум за успешно управување со промените се манифестира во 

идентификувањето на клучните промени и проблеми и нивното решавање. Ова 

несомнено индицира дека менаџерските способности се тесно поврзани со 

решавање на поседување на менаџерски фокус, како и потенцијал за оптимално 

и одржливо решавање на клучните организациски проблеми, со што 

распределбата на ресурсите и способностите е кон првостепени, а не минорни 

или помалку значајни проблеми и предизвици, 

 Четвртиот, последниот критериум што ги разликува успешните од 

неуспешните генерални менаџери во управувањето со промените е токму 

приодот во решавањето на проблемите, низ носење квалитетни одлуки. Имено, 

успешниот генерален менаџер во управувањето со промените ги препознава 

потребата и влијанието на промените, при што успева да ги идентификува и 

клучните прашања кои споменатото решение треба да ги обезбеди, за што 

поголем број на фактори, внатрешни и надворешни. 

Вистинската менаџерска интуиција е поврзана не само со носење на квалитетни 

одлуки, туту особено и со потенцијалот за нивно квалитетно остварување. 

Споменатиов, четврти критериум за успешно управување со промените се 

однесува на перманентост во носење на што поквалитетни одлуки, бидејќи 

едноставните проблеми наметнуваат мал број личности за нивното усвојување.  
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3. ЗАЕМНИТЕ ОДНОСИ НА ПОВРЗАНОСТА И УСЛОВЕНОСТА НА 

РАЗВОЈОТ НА  ГЕОДЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СО УПРАВУВАЊЕТО СО 

ПРОМЕНИТЕ 

  

3.1. Поврзување на менаџмент-системот на промени со системот на   

дистрибуција на податоците во геодетската дејност 

 

 Геодетската дејност во целост, а како еден сегмент од геодетската наука и 

модерниот катастарски систем неопходно и потребно е да ги следат современи 

технолошки решенија за аквизиција и дистрибуција на пакетот податоци за 

недвижностите. 

 Овие промени во постоечките организациски системи кои се однесуваат на 

следење на новите современи технолошко-информатички решенија не се возможни без 

соодветна логистика од стручен кадар и потенцијал проследени со континуиранo 

вложување во човечките и материјалните ресурси како фактот дека овие компоненти 

имаат големо и клучно влијание врз организацискиот развој. 

 Првите пишани документи за организацискиот развој на геодетската дејност во 

Република Северна Македонија се наоѓаат во историските архиви со податоците за 

почетоците на катастарскиот систем во Македонија во периодот од Отоманската 

империја во чиј состав била и денешна територијално дефинирана Република Северна 

Македонија од веќе далечната 1847 година и првиот пишан документ - декретот 

„Царска наредба за политички реформи“. Од овој период датира и првиот систем на 

дистрибуција на податоците за недвижностите со кој се докажувале одредени 

воспоставени права на некоја недвижност познат како таписки систем и документ кој 

се издавал врз основа на овој систем “турската тапија”.  

 Системот на аквизиција, обработка и дистрибуција на просторните податоци во 

голема мерка зависело и е тесно поврзано со технолошко-техничкиот степен на развој 

во одреден период кој покрај останатите науки ја следело и геодетската наука и 

катастарскиот систем како нејзин дел. 

 Во зависност од историскиот период и достапната технологија неминовно се 

развивале и институциите и нивната организациска структура, во чија надлежност 

била аквизицијата, дистрибуцијата и управувањето со просторните податоци.  
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 Низ историскиот период посебно начините на востановување и дистрибуцијата на 

податоците од катастарот на недвижности претрпиле неколку измени и начини на 

востановување на катастарот на недвижности и тоа: 

 податоци прибрани врз основа на попис; 

 систематско прибирање и запишување на податоците за правата на 

недвижностите; 

 поединечно запишување на правата на недвижностите; 

 конверзија на податоците од катастарот на земјиште во катастар на 

недвижности.  

 Овој еволутивен период на дефинирање, востановување и дистрибуција на 

просторните податоци за недвижностите од катастарот на недвижности резултира со 

современ геодетско-катастарски информациски систем во Република Северна 

Македонија со кој управува денeшната Агенција за катастар на недвижности. 

 Геодетско-катастарскиот информативен систем како дел од катастарот на 

недвижности ги содржи графичките и атрибутни податоци за правата и носителите на 

правата на недвижностите. Како јавна книга се темели на начелата на задолжително 

запишување, конститутивност на запишувањето, начелото на јавност на запишаното, 

точност и верба во запишаното, начелото на законитост при запишувањето, како и 

начелото на приоритет и одреденост. 

 Рамката за начинот на функционирање на системот за дистрибуција на податоците 

од геодетско-катастарски информационен систем – ГКИС е дефиниран во Законот за 

катастар на недвижности. Во согласност со овој закон, ГКИС содржи просторни и 

описни податоци од катастарот на недвижности, основните геодетски работи, 

премерот на недвижностите, државната граница, геодетските работи за посебни 

намени, податоци за вредноста на недвижностите, топографските карти. Во рамките на 

ГКИС составен дел се и Регистарот на просторни единици, Регистарот на цени и 

закупнини, Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, Регистарот на преземени 

недвижности наменети за продажба и Графичкиот регистар на градежно земјиште. 

 Со податоците од ГКИС управува Агенцијата за катастар на недвижности, на 

начин на којшто овозможува нивно прибирање, обработка, одржување, заштита, како 
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нивно користење, пристап и дистрибуција, односно издавање, до заинтересираните 

субјекти.26 

 Од временска дистанца може да се каже дека управувањето со системот на 

дистрибуција со податоците зависел од организациската поставеност на геодетските 

институции, вршењето на геодетската дејност и моменталното ниво на технолошки 

развој на процедурите и процесите за аквизиција и дистрибуција на геопросторните 

податоци и производи. Постојат пет фази во еволуцијата на системот за аквизиција и 

дистрибуција на податоците во геодетската дејност во Република Северна Македонија.  

 

Слика 3-1 Начела при запишување на податоци 

 
               Извор: Сопствен приказ на авторот 

 

 Првата фаза е периодот кога територијата на денешна Република Северна 

Македонија се наоѓа во границите на Османлиското Царство. Во овој период не може 

да стане збор за применлив систем на дистрибуција на податоци од технолошки 

аспект. Во овој период управувањето со податоците, како што и погоре споменав, 

претставувало докажување на одредени воспоставени права на недвижностите 

запишани во документ познат како “тапија”.  

                                                             
26Чл. 27, Закон за катастар на недвижности (Сл. Весник 84/2005 год.) 
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 Првите податоци за систем за регистрација датираат од 1847 година кога бил 

воспоставен тапискиот систем за регистрација во таписки тефтери ,,Defter” (дневник 

на дела)27. 

 Втората фаза од развојот на технолошкиот начин на аквизиција и дистрибуција на 

податоците датира од 1927 година, период кога денешна Република Северна 

Македонија се наоѓа во составот на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците. Со 

почетокот на државниот катастарски премер и поставување на геодетската основа на 

територијата на сегашна Република Северна Македонија може да се каже дека се 

почетоците на првата примена на соодветна геодетска опрема и мерна техника. 

Аквизицијата на податоците за недвижностите во урбаните градски средини е вршена 

со примена на ортогонална метода и соодветни оптички и технички инструменти како 

призми, челични ленти – пантлики. Податоците од премерот се запишувале на детални 

скици од теренско мерење врз основа на кои се изработувал катастарскиот план со 

картирање на деталот со ортогонален координатограф. 

 

      Слика 3-2 Детална скица од тахиметриска и ортогонална метода од премер 1927 и 1928 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 
      Извор: Монографија, (2017) – 70 години од формирањето на Геодетска управа во РМ. 

 

 За разлика од ортогоналната метода, поларната метода се вршела со геодетски 

аналогни мерни инструменти – теодолити кај кој не постоела можност за електронски 

запис на мерените податоци туку тие се запишувале мануелно во соодветни обрасци – 

тахиметриски записници. Од мерените теренски податоци, по канцелариската 

обработка се пресметувале податоците за картирање на деталните точки од премерот 

со аналоген инструмент за картирање - поларен координатограф.  

  

                                                             
27Агенција за катастар на недвижност, (2017), Монографија -70 години геодетска управа, стр.5. 
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 Во периодот од 1927 до 1953 година е извршен премерот за поголемиот дел од 

урбаните градски и рурални населени места врз основа на кој е воспоставен 

катастарскиот операт односно катастарот на земјиштето. Овој период може да се смета 

и за период во кој се поставени темелите на современиот катастарски систем како 

сегмент од геодетската дејност и наука воопшто во Република Северна Македонија.  

 Дистрибуцијата на податоците од воспоставениот катастарскиот операт 

претставувало издавање на неколку основни документи во аналогна форма како што е 

поседовен лист, копија од катастарски план, скица од извршен премер и други. Сите 

податоци за недвижностите можеле да се добијат исклучиво по поднесено барање во 

хартиена писмена форма. 

 

 

   Слика 3-3 Поларен и ортогонален координатограф. 

 
          Извор: http://polj.uns.ac.rs/~geodezija/pa/12%20Predavanje.pdf, (пристапено на 14.04.2021 год.) 

 

 Третата фаза од периодот на развој на системите за дистрибуција и аквизиција на 

податоците е периодот кој започнува од 1952 година кога класичните методи на 

аквизиција на теренски податоци не ја задоволуваат динамиката и потребата за 

масовен премер на недвижностите. Имајќи предвид дека со класичниот премер биле 

опфатени само урбаните и рурални населени места а за потребата на даночната евазија 

биле потребни податоци и за земјоделското земјиште се јавува потребата за масовен и 

брз премер познат како пописен катастар.  

 Со донесување на Законот за општествен придонес и даноци („Службен весник на 

ФНРЈ” бр.1/1952) почнувајќи од 1953 година, данокот на доход од земјоделска дејност 

на целата територија на тогашната НРМ почнува да се пресметува врз основа на
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катастарскиот приход, со што се јавила потреба од брзо создавање катастар на 

земјиште и на преостанатиот – непремерениот дел од Државата.28 

 Во 1953 година за првпат се применува аерофотограметриска метода на снимање 

со соодветни механичко-оптички камери за изработка на фотографии на површината 

на земјата од воздух. Основна цел на аерофотограметриската метода е врз основа на 

изработениот сликовен материјал да се изработат карти или планови.  

 Појавата и примената на оваа метода со право може да се каже дека е основа на 

следната фаза од развојот на системите за дистрибуција и аквизиција на податоците во 

геодезијата од аспект на практичност и економичност во работењето, за краток 

временски период се обработуваат и се прибираат огромен број на податоци.  

 

 

       Слика 3-4 Поседовен лист и копија од катастарски план. 

 
                               Извор:АКН, Интерни документи (архивски податоци)  

  

  Развојот на оваа метода за аквизиција и обработка на податоци можеби 

најдобро го отсликува влијанието на технолошкиот развој и влијанието врз геодетската 

наука и дејност имајќи го предвид самиот еволутивен процес на 

аерофотограметриската метода која во периодот помеѓу двете светски војни се 

базирала на аналогни процеси, периодот со појавата на првите компјутери во 

педесеттите години кога започнува периодот на аналитичката аерофотограметрија и 

појавата на дигиталната фотографија во почетокот на деведесеттите години од 

дваесеттиот век, па сѐ до денес. 

  

                                                             
28Агенција за катастар на недвижност, (2017), Монографија -70 години геодетска управа,страна 51. 
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 Дистрибуцијата на податоците од катастарот на земјиште во овој период може да 

се каже дека се базирала на мануелно пребарување на базата на податоци кои што во 

аналогна односно хартиена форма ја формирале списите и обрасците од катастарскиот 

операт. Издавањето на податоците подразбирало поднесување на барање во хартиена 

форма од страна на заинтересираните страни и нивно издавање со мануелно односно 

рачно впишување на податоците во соодветни формулари.   

 

Слика 3-5 Приказ на аерофотограметриска метода на аквизиција на податоци

 
  Извор: https://i1.wp.com/geoawesomeness.com/wpcontent/uploads/2018/01/Photogrammetry.jpg?ssl      
  (пристапено на 14.04.2021 год.) 
  

 Четврта фаза од развојот на системите за дистрибуција на податоците е периодот 

од осумдесеттите и деведесеттите години со појавата на современите компјутерски 

системи и персонални компјутери во последната декада од дваесеттиот век и 

воспоставување на првите бази на податоци за недвижностите. 

 Во 1986 година со Законот за премер, катастар и запишување на правата на 

недвижностите29 започнува воспоставувањето на катастарот на недвижностите во 

Република Македонија.  

 Под недвижности во смисла на овој закон се сметаат: земјиште, згради, посебни 

делови од згради и други објекти изградени на земјиштето.  

 Во практична смисла на зборот, воспоставувањето на катастарот на недвижности 

ги обединил податоците за носителот на правото на сопственост, за земјиштето и 

                                                             
29Службен весник на СРМ бр.27/86 
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податоците за зградите, посебните делови од згради и други објекти во еден единствен 

документ составен дел од катастарскиот операт, имотниот лист. Во овој период од 

развојот на геодетската дејност и катастарот на недвижности може да се каже дека за 

првпат се воспоставени електронските бази на податоци од кои се пополнувале 

изготвените обрасци во хартиена форма. Имајќи во предвид дека се употребувале 

готови хартиени обрасци кои не биле составен дел во електронска форма како 

примероци (template) дел од електронската база на податоци може да се каже дека 

сепак станува збор за полуавтоматска дистрибуција на податоците од катастарскиот 

операт.   

            Слика 3-6 Имотен лист 

 
                                    Извор: Монографија, (2017) – 70 години од  
            формирањето на Геодетска управа во РМ. 
 

  Со новата законска регулатива за воспоставување на катастарот на 

недвижности се наметнала потребата и за соодветна организација и управување со 

системот на податоците од катастарскиот операт. Во функција на вршење на премерот 

заради воспоставување катастар на недвижности донесени се повеќе подзаконски 

акти30 со кои е регулирана аквизицијата, одржувањето и дистрибуцијата на податоците 

за недвижностите.   

                                                             
30Правилник за изготвување и одржување на обрасците за катастарскиот операт на недвижностите 
„Службен  весник на СРМ“ бр.13/87; 
Правилник за начинот на обновувањето и обележувањето на границите на катастарската општина   
„Службен весник на СРМ“ бр.13/87; 
Правилник за мерење и увид на згради, делови од згради и помошни објекти „Службен весник на СРМ   
бр.29/87, измени и дополнувања „Службен весник на РМ“ бр.30/95; 
Правилник за начинот на катастарското класирање на земјиштето „Службен весник на СРМ“ бр.29/87; 
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 Петта фаза од развојот на системите за дистрибуција на податоците во геодетската 

дејност може да се смета првата декада од 21-от век, период кога современата 

информатичката технологија се темели на користење на компјутерските мрежи, 

релациски бази на податоци и користење на интернет- и интранет-мрежите како алатки 

за дистрибуција на информации и податоци.  

 Овој период е од посебно значење за геодетската дејност имајќи го предвид 

влијанието на технолошко-информатичката револуција врз геодетската наука воопшто, 

не само од аспект на развој на современи мерни инструменти за аквизиција на 

просторни податоци туку и од аспект на менување на филозофијата за начините за 

дистрибуција и управување со просторните податоци.  

 Податоците за недвижностите се дел од Геодетско-катастарскиот информационен 

систем кој во согласност со Законот за катастар на недвижности го води Агенцијата за 

катастар на недвижности како единствена институција задолжена за водење и 

управување со податоците за недвижностите систематизирани во електронска база на 

податоци и архив-мапа за чување на архивскиот материјал од трајна вредност во 

хартиена форма. 

 Развојот на моќна компјутерска (hardware) и програмска опрема (software) 

придонеле за развој на современа информатичка инфраструктура, но исто така ја 

наметнаа и потребата за промени на односите во самите институции и управување со 

промените не само во приватниот сектор туку и во институциите и органите на 

државната управа. 

 Со појавата на сателитите и сателитската технологија денес веќе зборуваме за нова 

метода за аквизиција, обработка и дистрибуција на податоците, а тоа е сателитска 

детекција односно обработка на сателитски фотографии за површината на земјата и 

нови системи за обработка и дистрибуција на податоци.  

 Во петтата фаза од периодот на развој на системите за дистрибуција на податоци 

веќе зборуваме за релациски бази на податоци и софтверски платформи и решенија 

базирани на интернет кои нудат различни видови на сервиси за дистрибуција и 

                                                                                                                                                                                             
Правилник за начинот на бонитирање на земјиштето и распоредување на земјиштето во бонитетни класи 
и поткласи „Службен весник на СРМ“ бр.29/87, измени „Службен весник на РМ“ бр.33/91; 
Правилник за начинот на изготвување нумерички податоци за недвижностите „Службен весник на 
СРМ“ бр.39/87;  
Правилник за начинот на изготвување оригинали на геодетските планови „Службен весник на СРМ“ 
бр.19/88. 
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користење на податоците од електронската база на податоци од катастарот на 

недвижности, но и од веќе нови воспоставени бази на податоци од геодетската основа, 

топографските карти, ортофото снимки, националната инфраструктура на просторни 

податоци и други сервиси од кои некои понатаму ќе бидат и детално објаснети.  

 Секоја од наведените фази од развојот на геодетската дејност претставува едно 

скалило повеќе во степенот на еволуција, со кој се обезбедувал континуитетот на 

системите за аквизиција и дистрибуција во одреден временски период, причина поради 

која секоја фаза не е возможно да биде сама за себе поединечно третирана, туку како 

процес со кој се обезбедува континуитетот во геодетската дејност.  

 Од  наведеното погоре и наведените пет фази може да се заклучи дека развојот на 

системите за управување со промените на системите за аквизиција и дистрибуција 

на податоците во геодетската дејност зависеле од степенот на техничко-

технолошкиот степен на развој на мерните системи и системите за дистрибуција на 

податоците од геодетско-катастарскиот систем кој бил воспоставен во дадениот 

временски период од една страна и од друга страна оптествено-политичкото 

уредување кое ја дефинирало законската легислатива, преку која се делегирале 

надлежностите на институциите посебно при воспоставувањето и дефинирањето 

на катастарските системи.  

 Аналогно на ова може да се каже и да се заклучи дека развојот и перспективите на 

системот на промени во геодетската дејност не е условено само од степенот на 

применетите техничко-технолошки достигнувања сами по себе, туку преку соодветни 

современи законски и подзаконски решенија кои ќе овозможат и институционален 

независен развој ќе се обезбедат перспективи и потенцијал за развој на геодетската 

дејност. 
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3.2. Влијанието на промените во геодетската дејност врз потенцијалот за 

нејзин развој 

 

Промените низ историјата на геодетската дејност во Република Северна 

Македонија исклучително се поврзани и зависеле од фактори како што се 

општественото уредување, законската регулатива и степенот на развој технолошките 

решенија за аквизиција, продукција и дистрибуција на просторните податоци. 

Влијанието на промените низ историскиот развој на геодетската дејност може да 

се разгледуваат од два главни аспекта и тоа: 

 организациски и 

 технолошки  

 Од организациски аспект промените во геодетската дејност, како што и погоре е 

нагласено, зависеле пред сѐ од општественото уредување и законската регулатива кои 

ги определувале надлежностите во функционирањето на институциите кои вршеле 

работи од областа на геодетската наука. 

 Надлежностите и организациската поставеност и структура на институциите кои 

пред сѐ биле дефинирани во согласност со актуелните законски решенија во дадениот 

временски период од функционирањето на институциите кои вршеле геодетска 

дејност, може да се каже дека немало големо влијание и не овозможувал потенцијал за 

развој. Според мое мислење, причината е во тоа што надлежностите биле строго 

дефинирани и централизирани со исклучива надлежност во вршењето на геодетската 

дејност само од страна на државните институции сѐ до првата деценија од 21-от век. 

 Првиот орган односно институција во Република Северна Македонија надлежна за 

вршење на работи од областа на геодетската дејност е Геодетската управа при Владата 

на Народна Република Македонија, формирана во далечната 1947 година. Низ неколку 

фази на реорганизирање и преименување во Републичка геодетска управа и Државен 

завод за геодетски работи и денес како Агенција за катастар на недвижности. 

 Работите од областа на геодетската дејност била исклучиво во надлежност на оваа 

институција, сѐ до 2005 година кога во рамките на проектот на Светска Банка за 

реформи во катастарскиот систем на Република Македонија е предвидено 

воспоставување на приватна геодетска дејност со пренесени јавни овластувања за 

вршење на теренски работи. 
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 Со измените и дополнувањата на Законот за премер, катастар и запишување на 

правата на недвижностите31 е овозможено теренските работи од премерот да ги вршат 

приватни друштва за геодетски работи и поединци овластени геодети со пренесени 

јавни овластувања. Основна цел на оваа можеби најзначајна реформа во историјата на 

геодетската дејност во нашата Држава, пренесувањето на овластувањата за вршење на 

оперативни теренски геодетски работи во приватниот сектор била во краток временски 

рок ефективно и ефикасно да се воспостави катастар на недвижности на целата 

територија на Република Македонија и воспоставување на квалитетен сервис на услуги 

кон граѓаните.    

 Состојбата и искуствата не се ништо поразлични со мали отстапувања и во земјите 

од непосредното соседство како Србија и Хрватска како поранешни републики од 

Југославија и Албанија. 

 Во Србија, работите од областа на премерот, катастарот и запишувањето на 

правата на недвижностите се во надлежност на Републичкиот геодетски завод кој ја 

врши функцијата како посебен орган во состав на Владата на Србија. Од 2002 година 

одделни геодетски работи од областа на премерот и катастарот на недвижности се дел 

од надлежностите на приватните геодетски друштва.  

 Во Република Албанија запишувањето и регистрацијата на недвижностите е во 

надлежност на Главна канцеларија за регистрација на недвижен имот која е во состав 

на Советот на министри во Владата на република Албанија. Работите од премерот на 

недвижностите се во надлежност на приватниот сектор. 

 Во Република Хрватска, надлежен орган за вршење на работите од областа на 

премерот и катастарот на недвижности е Државната геодетска управа, додека 

приватниот сектор и приватните трговски друштва вршат дел од геодетските и 

катастарските работи. 

 Во нашата држава најголемите реформи во катастарот на недвижности и воопшто 

во геодетската дејност имајќи предвид дека носител на сите активности од областа на 

геодетските работи единствено бил тогашниот Државен завод за геодетски работи, 

започнуваат во 2005 година односно со почетокот на имплементирање на проектот 

„Катастар на недвижности и регистрација“.  

  

                                                             
31„Службен весник на СРМ“ бр.84/2005  
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 Малиот процент на воспоставен катастар на недвижности во периодот од 1985 – 

2005 година од само 45% на територијата на Република Македонија била само една од 

пречките за градење на ефективен и ефикасен систем за катастар на недвижности кој 

би овозможувал развој на пазарот со недвижен имот и влез на странски инвестиции 

како и воспоставување на ефикасна даночна евиденција. Долгата временска дистанца 

помеѓу времето на извршениот премер и времето на постапката на излагање на 

податоците од премерот на јавен увид и запишувањето на правата на тие недвижности 

врз основа на правните основи доставени од заинтересираните лица била детектирана 

од страна на Светска банка во неколку мисии во периодот од 2003 -2005 година како 

една од многуте причини за бавното воспоставување на катастарот на недвижности. 

 Долгиот временски период бил причина за различноста во податоците во моментот 

на геодетскиот премер поради промените во недвижностите како од атрибутен така и 

од геометриски аспект. 

 Важно е да се спомене дека со почетокот на овој проект не се почнати само 

реформите во областа на катастарот на недвижности туку, започнати се со реализација 

низа проекти од областа на основните геодетски работи и картографијата.   

 Според ова, може да се констатира дека квалитетот на податоците врз основа на 

кои се воспоставувал, а подоцна и се одржува катастарот на недвижности и основните 

геодетски работи во надлежност на тогашниот Државен завод за геодетски работи е од 

исклучителна важност. Обезбедувањето на квалитетни податоци со кои би се 

комплетирал катастарот на недвижности била една од компонентите на проектот 

„Катастар на недвижности и регистрација“реализиран преку32: 

 повторен премер и ажурирање на катастарските планови; 

 поддршка за систематско излагање и запишување на правата на 

недвижностите и 

 рационализација на постапките за запишување. 

 Врз основа на  наведеното погоре со измените и дополнувањата на Законот за 

премер, катастар и запишување на правата на недвижностите во 2005 година, 

претставувале исклучителен напредок и развој на законската рамка која овозможила 

процесите за регистрација на недвижниот имот вклучително и процесот на аквизиција 

на податоците за недвижностите, процес во кој за првпат бил вклучен и приватниот 

                                                             
32Агенција за катастар на недвижност, (2017), Монографија -70 години Геодетска управа, страна 60-61. 
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сектор, значително да се подобри и да се забрза процесот на воспоставување на 

катастар на недвижности. 

 Оваа суштинска реформа во законската рамка која била поддржана и била дел од 

проектот „Катастар на недвижности и регистрација“овозможила развој на геодетската 

дејност преку пренесување на надлежностите за оперативните теренски геодетски 

работи како јавни овластувања да ги вршат трговски друштва за геодетски работи и 

овластени геодети под правни и технички услови предвидени со законот.  

 Промените во организациската структура на тогашниот Државен завод за 

геодетски работи кои ќе обезбедат иден развој, биле во насока на формирање на 

институција која ќе се финансира од сопствените активности со продажба на 

геопросторни податоци, податоци за недвижностите и сервисно ориентирана кон 

корисниците и граѓаните, процес за кој е неопходно да се обезбеди градење на 

капацитети и институционално зајакнување. 

 

              Слика 3-7 Задоволство на корисници на услуги 

 
Извор: АКН, Интерни документи (2006-2015) 

 

 Во рамките на проектот „Катастар на недвижности и регистрација“ спроведени се 

и пет анкети за истражување на јавното мислење во кои како целна група биле 

опфатени граѓаните и професионалните корисници (приватни геодетски друштва, 

нотари, адвокати и други) со прашања поврзани со услугите на Агенцијата за катастар, 

а кои се однесуваат на квалитетот на услугите. 

 Од овие податоци може да се констатира дека со спроведувањето на промените, во 

континуитет се подобрувало задоволството на граѓаните и професионалните 

корисници од услугите што упатува на фактот дека институционалните и човечките 
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ресурси од аспект на управување со промените во која било дејност се клучен фактор, 

исто како и за развојот на геодетската дејност и за администрирањето со катастарот на 

недвижности. 

 Од технолошки аспект, влијанието на промените врз традиционалните 

катастарски системи кои носеа епитет на сигурни системи со добро дефинирани 

процедури и процеси, а под притисок на сѐ поголемиот технолошки напредок и продор 

на современите мерни инструменти, организацијата на податоците во современи 

релациски бази на податоци и системи за брза дистрибуција на глобално ниво, 

создадоа голем притисок врз традиционалните системи и ја наметнаа потребата за 

нивни брз развој.  

 Визијата за модерен катастарски систем и примената на современа 

информатичка технологија во геодетската дејност резултира со револуционерни 

промени во кој системот на стекнување и пренесување на знаењето станува сѐ 

повеќе условен од императивот од соодветно управување со организациските 

промени за континуиран развој.  

 Глобализацијата во сите сегменти од современото живеење во динамичен свет во 

кој протокот и трансферот на информациите, материјалните добра и трансакциите 

поврзани со недвижностите ја наметнува сѐ поголемата потреба од геопросторни 

податоци и развој на системите за нивна дистрибуција до крајните корисници. Развојот 

и примената на современите информатички системи во геодетската дејност и 

катастарскиот систем подразбира употреба на дигитални форми на податоците кои се 

предмет на дистрибуција до крајните корисници.  
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3.3. Етаблирање на промени во електронскиот катастарски систем за 

квалитативно управување со правата на сопственост врз недвижностите 

 

 Управувањето со правата на сопственост врз недвижностите подразбира 

квалитативно управување во целост со земјишните и геопросторните информации за 

недвижностите како функционална и нераскинлива целина со запишаните права на 

сопственост, под облици на правата и другите прибележени околности и факти.  

 Недвижностите со својата пазарна вредност имаат огромна влијание врз 

економскиот и општествениот развој како извор на приходи и оттука е важно како за 

сопствениците така и за државата квалитативно управување со запишаните права, 

промените, информациите и податоците за недвижностите. Потребата за управување 

со недвижностите бил само еден од факторите за формирање на катастарските системи 

кои од едноставни описни и пописни податоци за носителите на правата на 

сопственост и податоците за земјиштето во почеток, а подоцна и со податоци за 

зградите и посебните делови од згради и прибележаните факти и околности се 

формирале современите катастарски системи. 

 Етаблирањето на промените во електронскиот катастарски систем тесно е 

поврзано не само со развојот на геодетската дејност во целост и геодетските мерни 

системи условени со развојот и примената на информатичките иновации и технологии 

туку и со развојот на дигиталната економија и воспоставувањето на останатите форми 

на дигитални процеси во Република Северна Македонија.  

 Според мое мислење, слободно може да се каже дека почетоците на дигиталната 

економија и електронските системи во нашата држава е тесно поврзано со развојот на 

електронското банкарство и услугите на деловните банки кон своите клиенти со 

појавата на електронското плаќање на услуги и производи. Овој тренд на развој на 

електронските системи во сегментот на интернетските можности во банкарскиот 

сектор како почетоци на електронски услуги ја условило и потребата од стратешки 

пристап за развој на електронските системи на ниво на органите во состав на 

државната управа, кои нудат сервиси кон физички, правни лица и професионални 

корисници.  

 Основна рамка на национална стратегија за развој и воспоставување на 

дигиталните процеси и електронските системи во институциите кои се во состав на 
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државната управа се поставени со проектот на Министерството за информатичко 

општество и USAID (United States Agency for International Development) во 2005 година 

со концептот наречен “е-влада”. Примарна цел на овој проект било да се создадат 

предуслови за институционален и административен прогрес преку развој на 

информатичките и интернет-технологиите, развој на дигитални платформи на сите 

државни институции во Република Северна Македонија. Како глобален поим “е-владa” 

(e-government) според Борес (Bores R. 2016), се однесува на примената на 

информатичките и комуникациските технологии во функција на зголемување на 

квалитетот на јавната администрација и функционалноста на државните институции33. 

Процесот на електронските системи кои се базирани на информатичка и 

комуникациска технологија од страна на органите во состав на државната управа, 

имаат цел зголемување на квантитетот и квалитетот на податоците, информациите и 

сервисите со кои располагаат, а според Бретшнајдер (Bretshneider S. 2003), 

карактеристично за овие електронски системи е тоа што овозможуваат ефикасност, 

ефективност, динамичност и пропулзивност во работењето на државните институции. 

Според Фишенден и Томсон (Fishenden and Thomson, 2013), основните цели на 

развојот на “е-влада” се групирани во неколку категории34: 

 Креирање транспарентност и праведност на јавната администрација и 

државните институции; 

 Подобрување на ефикасноста и ефективноста во работењето на државните 

институции; 

 Зголемена продуктивност на вработените во државните институции; 

 Подобрување на квалитетот и достапноста на услугите од страна на 

државните институции кои се наменети за граѓаните, бизнис-заедницата и 

останатите институции; 

 Имплементирање на нови и подобрени услуги од страна на владините 

институции до граѓаните и бизнис-заедницата.  

  

 

                                                             
33 Radu,B. (2016): E-governance in digital economy era., Stefan cel Mare University of Suaceava, Romania, 
pp.365-368 
34Fishenden,J. and Thomson,M.:Digital Government, Open Architecture, and Innovation Why Public Sector IT 

Will Never Be the Same Again., Journal of Public Administration, 2012, pp.4-5 
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 Според концептот за воспоставување и развој на електронските системи на 

институциите а категоризирани според страните кои учествуваат во меѓусебните 

односи и релации се делат во три категории кои се изведени од нивните кратенки G2G, 

G2B и G2C35: 

 

1. G2G – (Government-to-Government) или: влада-кон-влада ги опфаќа 

апликациите кои го подобруваат квалитетот на интеракција и комуникација 

помеѓу различни државни органи и институции (две или повеќе министерства, 

управи, агенции); 

2. G2B – (Government-to-Business) или: влада-кон-бизнис се однесува на сите 

електронски иницијативи насочени кон подобрување на интеракцијата помеѓу 

државните институции и деловната заедница  и 

3. G2C – (Government-to-Citizens) или: влада-кон-граѓани опфаќа широк 

репертоар на услуги кои на граѓаните им овозможуваат електронска 

комуникација со различни државни институции, заради исполнување на 

нивните права и обврски пропишани со позитивните законски прописи.  

 

 Во првата категорија на апликации или електронски системи може да се каже дека 

ги опфаќа сите оние системи кои се во насока и во функција на подобрување на 

административните процеси, управувањето и интероперабилноста помеѓу државните 

институции, управувањето и обработката на податоците кои се поврзани со 

креирањето на стратегиските определби. Овие системи може слободно да се каже дека 

се системи од највисоко ниво од значење за развојот и следење на макроекономските 

параметри, планирање и стратегии, аквизиција и дистрибуција на податоци поврзани 

со регионалниот развој на локално ниво, како и интерните системи за управување 

поврзани со финансиското работење, човечки ресурси односно, со еден збор, 

електронски системи кои се во функција на креирање на политики и развој. 

 Втората категорија на електронски системи се системите кои се во функција на  

креирање и спроведување на политиките кон бизнис-заедницата. 

 Овие системи може да се каже дека треба да бидат двонасочни, односно да бидат 

во насока на креирање поволна клима за остварување и спроведување деловните 

                                                             
35Тошева Гордана, Александар Угриновски: Основи и развој на е-влада, Скопје, 2010, страна16. 
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активности на правните субјекти во окружување кое овозможува брза и лесна 

реализација на обврските и активностите во секојдневното функционирање на 

компаниите од една страна, но во исто време и реализација на обврските кон 

државните институции (даночни пријави, регистрација, лиценци и друго) од друга 

страна. Овие системи, пред сѐ, е потребно да бидат лесни за пристап со едноставен 

кориснички модул кој е во насока на заштеда на време и финансиски средства,системи  

кои е потребно да обезбедат и целосна транспарентност и јавност на услугите и 

сервисите. 

 Електронските системи и апликации во сегментот на влада-кон-граѓани ги 

опфаќаат услугите и сервисите од страна на државните институции со кои се 

реализираат потребите за исполнување и остварување на правата и обврските на 

граѓаните во согласност со позитивните законски прописи. Овие сервиси потребно е да 

обезбедат лесен и квалитетен пристап до податоците со кои што располагаат 

институциите, а се во функција на секојдневна и честа потреба од страна на граѓаните. 

Овие сервиси и конципирани во електронски апликации во согласност со новите 

информатички технологии и интернет базирани платформи за разлика од минатото, 

денеска лесно се остварливи. 

 Неодминлив дел од развојот на овие системи во погоре наведените три категории 

секако е и електронскиот катастарски систем којво согласност со развојот на 

информатичката технологија, во првата деката од 21 век во време на WEB-

ориентирани софтверски платформи и решенија има постигнато исклучителен 

напредок и развој. 

 Промените од аналогни во дигитални процеси или дигиталната трансформација во 

геодетската дејност, посебно во сегментот на катастарот на недвижности, покрај 

процесите и спроведувањето на промените во технолошкиот сегмент кој подразбира 

дигитализирање на сите податоци од аналогна во дигитална форма, треба да обезбедат 

и  соодветен развој на ресурсите во институцијата, во која крајна цел треба да биде 

ефикасност во работењето и обезбедување на квалитетен сервис до граѓаните и 

професионалните корисници. 

 Првите обиди за воспоставување форма на електронски систем бил системот за 

регистрација на недвижностите во периодот од 1997-1998 година во тогашниот 

Државен завод за геодетски работи во рамките на проектот “Земјишна политика и 

катастар” финансиран преку EU PHARE програмата. Целите на овој проект не се 
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постигнати од различни причини меѓу кој е и моделот на воспоставување на независни 

децентрализирани катастарски одделенија според англискиот систем, кој бил земен 

како компаративен модел во реализација на проектот, без да се земе предвид 

моменталната организациската структура на Државниот завод за геодетски работи 

(ДЗГР) и постојниот систем за регистрација на недвижности.  

 Забележителен чекор и напредок во имплементирањето на електронскиот 

катастарски систем е направен во периодот од 2007-2010 година во рамките на 

проектот “Зајакнување на капацитетите во Државниот Завод за Геодетски работи” 

финансиран од Кралството Шведска а реализиран преку шведската меѓународна 

развојна агенција SIDA (Swedish International Development Agency) во чии рамки е 

изготвена и првата ИКТ стратегија на Државниот завод за геодетски работи. Целта на 

стратегијата била да ја подобри ефикасноста и ефективноста на информационите 

системи, проценка на моменталната состојба на ИКТ-инфраструктурата како и идни 

ИТ-проекти за поддршка на стратешките определби и цели на ДЗГР36. 

 Во оваа Стратегија дефинирана е ИКТ-визијата на ДЗГР, според која 

воспоставувањето на електронски геодетско-катастарски информационен систем како 

интегриран и единствен систем во Република Северна Македонија ќе овозможува 

управување, обработка, дистрибуција и пристап до ажурни податоци од катастарот на 

недвижностите, податоци од основните геодетски работи, државните топографски 

карти, регистарот на просторните единици и евиденција на недвижностите во државна 

сопственост. Исто така во стратегијата дефинирана е и ИКТ-мисијата која “има 

функција да овозможи ефективна и корисничка ориентирана ИКТ-поддршка. Тоа 

значи дека информатичката технологија мора да испорачува податоци и услуги 

потребни за процесите на ДЗГР. Овие услуги вклучуваат анализа, планирање и 

испорака на ИТ-сервиси. Крајните корисници на ИКТ-услугите се внатрешни 

(работните единици на ДЗГР) и надворешни (граѓаните, државните институции, 

приватниот сектор итн.). 

 Според стратегијата развојот на ИКТ-бизнис моделот ќе вклучува сопствени 

ресурси, надворешни изведувачи, партнерство со приватниот сектор (ППП) и 

меѓународни институции (Светска банка, УНДП, СИДА, ЕАР и сл.).   

 

                                                             
36Државен завод за геодетски работи  (2007): ИКТ- Стратегија на Државниот завод за геодетски  

работи, Скопје, стр. 5-16 
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 Со Законот за катастар на недвижности37 2008 година Државниот завод за 

геодетски работи престанува да постои, а се основа Агенција за катастар на 

недвижности со надлежности за вршење на работите на востановување на катастарот 

на недвижностите. Со овој Закон формиран е и геодетско-катастарскиот 

информационен систем (ГКИС) на Република Македонија а Агенцијата е надлежна за 

прибирање, обработка, одржување, управување користење и дистрибуција на 

просторните и описните податоци за недвижностите.  

Геодетско-катастарскиот информационен систем покрај просторните и описните 

податоци од катастарот на недвижности, содржи податоци од основните геодетски 

работи, премерот на недвижностите, податоци за државната граница, геодетските 

работи за посебни намени, податоци за вредноста на недвижностите, топографските 

карти како и податоци структурирани во посебни регистри и тоа: 

 Регистар за просторни единици; 

 Регистар на цени и закупнини; 

 Графички регистар за улици и куќни броеви; 

 Регистар на преземени недвижности наменети за продажба и  

 Графички регистар за градежно земјиште. 

Податоците во геодетско-катастарскиот информационен систем се водат во 

електронска и писмена форма.  Податоците од ГКИС кои се во писмена форма се 

чуваат во услови и опрема која обезбедува нивна трајна заштита, додека податоците во 

електронска форма се организирани и се чуваат во централизирана база на податоци 

како дел од информатичката инфраструктура.  

Развојот на електронскиот систем на Агенцијата за катастар на недвижности 

(АКН) претставувало стратешка определба на АКН како сервисно ориентирана 

институција и во целост го следи концептот на “е-влада” за пристап, дистрибуција и 

издавање на податоците од ГКИС. Пристапот и дистрибуцијата на податоците од 

централизираната база на податоците од страна на заинтересираните субјекти се 

остварува преку сервиси овозможени преку глобалната електронска мрежа со строго 

контролиран и различен степен на достапност. 

                                                             
37Закон за катастар на недвижности (Службен весник бр.240/2008) 
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      Табела 3-1Стратешки цели на ДЗГР поврзани со информатичката технологија 

             
      Извор:Државен завод за геодетски работи: ИКТ Стратегија на Државниот завод за геодетски  
      работи, Скопје,2007 
  

 Табела 3-2 ИКТ Стратешки проекти 

 
Извор:Државен завод за геодетски работи: ИКТ Стратегија на Државниот завод за геодетски 
работи, Скопје,2007 
 

Новиот електронскиот систем еКат на Агенцијата за катастар на недвижности 

станува оперативен во Центарот за катастар на недвижности - Скопје од 2010 година, а 

во целост го има заменето стариот систем за регистрација во катастарот на 

недвижности во средината на 2012 година кога станува оперативен на целата 

територија на Република Македонија38.  

 

                                                             
38Агенција за катастар на недвижност, (2017), Монографија -70 години геодетска управа, страна 86. 
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Електронскиот систем еКат со концептот на централизирана база на 

хармонизирани графички и атрибутни податоци и контролиран пристап преку VPN 

(Virtual Private Network) овозможува независен пристап и работа на системот на повеќе 

корисници во исто време а за квалитативно управување со податоците има 

воспоставено: 

 дефинирани процеси и процедури; 

 стандардизирање и унифицирање на процесите; 

 контрола и управување со процесите. 

Со воспоставувањето на новиот електронски катастарски систем еКат кој 

функционира по принцип на реално време (Real time) што подразбира запишување и 

евидентирање на секој пристап и извршена промена во податоците се запишува или 

евидентирана веднаш во базата на податоци а во исто време обезбедува и достапност 

до податокот или документот за недвижноста, создадени се квалитетни услови за 

управување со недвижностите како од аспект на атрибутни така и од аспект на 

графички податоци. Овој начин на функционирање на електронскиот катастарски 

систем покрај обезбедената транспарентност и ефикасност во  работењето,  обезбедува 

и квалитет на податоците во геодетско-катастарскиот информациски систем.  

Сервисната функција АКН ја остварува преку модул дизајниран за пристап до 

електронскиот систем преку веб-апликација “е-Кат шалтер” преку која 

професионалните корисници (приватни геодетски компании, нотари, извршители, 

општини, министерства) можат да поднесуваат барања за издавање на документи и 

други сервиси и услуги кои се дел од катастарскиот операт (имотен лист, копија од 

катастарски план, список на индикации, графички извадок од дигиталниот катастарски 

план и др.), поднесуваат барања за промени и запишување и прибележување на други 

околности и факти врз правата на недвижностите. 

Со воспоставувањето на “еКат” системот и модулот за професионалните 

корисници “еКат шалтер” создадени се можности покрај професионалните корисни и 

граѓаните да ги користат сите услуги и да имаат електронски пристап до податоците од 

геодетско-катастарскиот информациски систем на Агенцијата, без ограничувања за 

целата територија на Република Северна Македонија, од кое место или подрачно 

одделени во состав на АКН се бара пристап или поднесува барање за одреден сервис. 
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Графичката компонента на електронскиот систем еКат е воспоставен во 2013 

година и со платформата за одржување на графичките и атрибутните промени и 

дигитализацијата на катастарските планови “МакЕдит” овозможен е квантитет и 

квалитет во процесите поврзани со одржување на катастарските податоци со што е 

обезбедена ефективност и ефикасност во работењето и размена на податоци со 

професионалните корисници. Со оваа функционалност и надградба на електронскиот 

систем обезбедена е еднозначност, унифицираност и единственост во базата на 

алфанумерички и графички податоци, стандардизирани процедури и формати за 

размена на податоци. 

           Слика 3-8 Процес на дигитализација на катастарски планови 

 
                      Извор: АКН, Интерни документи. 

 

Покрај електронскиот систем “еКат” како систем со централизирана база на 

хармонизирани графички и атрибутни податоци, во функција на ефикасно и 

економично работење, воспоставени се и системи за управување со внатрешните 

процеси ERP (Enterprise Resource Planning) поврзани со материјалното и финансиското 

работење, основни средства и јавни набавки, управување со човечки ресурси и 

евиденција на работното време како и системот за управување со документи DMS 

(Document Management System).  

Заедно со останатите апликации, а посебно со електронскиот систем “еКат”, 

овие апликации и системски решенија се дел од функционирањето и управувањето со 

централизираната база на податоци поврзани со недвижностите и геодетските 

основи и формираат функционална целина на постапки со кои се овозможува 

квалитетно управување со процесите за управување со недвижностите и 

податоците од геодетско-катастарски информациски систем. 
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3.4. Функциите на организациските учења и знаења во детализирање  

на димензиите на конкурентност во геодетската дејност 

 

 Во денешното секојдневие кое претставува ера на брз економски, општествен и 

техничко–технолошки развој посебно во сегментот и пробивот на информатичката 

технологија, организациското учење како научна дисциплина која ги изучува моделите 

на организациските учења и знаења претставуваат предизвик за секоја организација 

која под овие околности се менува, развива и се приспособува на новонастанатите 

услови за работење.  

 Организациското учење карактеризирано е како можност и способност на самата 

организација да ги препознае промените и влијанието на околината како внатрешни и 

надворешни и нејзината способност за приспособување во рамките на овие околности. 

Според Армстронг (2006), организациското учење исто така е дефинирано и како 

процес на усогласени промени во рамките на самата организација со вградени 

механизми во кои поединците и групите имаат приод, организациска меморија, 

структура и култура за долгорочно развивање на капацитетите на организацијата.  

 

         Слика 3-9 Приказ на индивидуално и двојно приспособено учење  

 
           Извор: Приспособено од:https://www.itpedia.nl/2021/07/05/single-loop-learning-and-double- 
   loop-learning-from-projects/, (пристапено на 03.03.2022) 
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 Според Argyris и Schön39 постојат следните видови на организациско учење: 

 индивидуално приспособено учење (single loop learning), според кое 

поединците, групите или организацијата ги менуваат своите постапки во 

зависност од разликите помеѓу очекуваните и постигнатите резултати; 

 двојното приспособено учење (double loop learning), e учење за 

индивидуалното приспособено учење во која ентитетите (поединци, групи 

или организацијата) ги преиспитуваат вредностите, претпоставките и 

политиките кои довеле до активност на прво место и 

 деутеро учење (deutero learning), настанува кога организацијата е свесна за 

потребата од спроведување на двата вида едновремено во различни 

организациски состојби. 

 Основен аспект за кој постои консензус помеѓу теоретичарите на организациското 

учење е за нивото на кое учењето во рамките на организацијата се одвива како и тоа 

како набљудуван психосоцијален процес.  

 Сепак поголемиот дел од теоретичарите феноменот на учење го третираат на: 

 индивидуално ниво; 

 групно и 

 организациско ниво. 

 Според Аргот (1999), организациското учење претставува основно средство со 

чија помош организациите креираат иновации, се прилагодуваат на околината, ги 

искористуваат пазарните услови и ствараат конкурентска предност. 

 Најчесто споменуваните фактори од кои зависи и влијаат на веројатноста дека 

учењето ќе се случи се: 

 организациската култура и лидерство; 

 стратегијата,  која овозможува флексибилност; 

 организациската структура, која овозможува иновативност и нови 

сознанија и 

 поддржувачка околина. 

 Овие фактори се најчесто наведуваните во процесите на реструктурирањето на 

организациите кои се способни бргу да се адаптираат на промените со комбинација на 

                                                             
39Argyris, C., and Donald A. Schön,(1997), Organizational learning: A theory of actionerspective, Reis 77/78 
p.345-348. 
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вештините, компетенциите и ресурсите и целата организација  за да може да одговори 

на влијанието на надворешните промени. 

 Меѓутоа, процесот на глобализација и примената на современите ИТ-решенија во 

голема мерка влијаат на односите во самата организација, следењето на иновативните 

технолошки решенија, конкурентноста, сервисите и услугите кон бизнис-заедницата и 

граѓаните се само дел од процесите кои иницираат развивање на способноста и 

знаењето во рамките на организацијата кои ќе овозможат промени, развој и прогрес во 

организацијата. 

 Оттука, брзото темпо на промена во околината, бара луѓе кои се способни да 

одговорат на сите предизвици кои со себе го носи современото работење, кои меѓу 

другите ги поседуваат и следните карактеристики:40 

 знаење; 

 способност за учење; 

 иницијатива; 

 флексибилност; 

 залагање и 

 искуство. 

 Градењето на капацитетите во рамките на организацијата е возможно само, и 

само ако вработените ги поседуваат и развиваат своите знаења и вештини, а во 

насока на подобрување на погоренаведените персонални карактеристики, кои треба 

да ги поседува секој вработен. Оттука, функционирањето и сфаќањето за самата 

организација го прават вработените на сите нивоа, индивидуално, групно/тимски и 

организациски. 

 Од посебен интерес и значење се релациите на организациското учење и знаење во 

геодетската дејност од аспект на пренесените надлежности од организација во состав 

на органите на државната управа - Агенцијата за катастар на недвижности, на 

Трговските друштва, трговци-поединци, овластени геодети во вршењето на основните 

геодетските работи, Комората на геодетски друштва со пренесените јавни овластувања 

по однос на издавањето на лиценци за вршење геодетска дејност од областа на 

катастарот на недвижности и организациите со слична или сродна дејност. 

 Пренесените надлежности од јавниот во приватниот сектор како воспоставена 

нова методологија, техника и постапка во решавањето на предметите од областа на

                                                             
40Sajfert Z.,Đorđević.,Bešić C.,(2008), Menadžment trendovi, T.F. ,,Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, стр.18 
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основните геодетските работи и работите за посебни намени, бара креирање и градење 

на соодветно ново и подобрено – унапредено знаење во геодетската дејност. 

 Интегрираните процеси во постапките за спроведување и реализација на 

пренесените јавни овластувања на приватниот сектор кој ја врши геодетската дејност, 

но и останатите професионални корисни кои во согласност со законската обврска за 

задолжително користење на системите за дистрибуција и користење на податоците 

како и системот на електронскиот катастар еКат, континуирано преку процесот обуки 

и стручно усовршување за овластените геодети и други професионални корисници 

(нотари, извршители, вработени во јавниот сектор) се стекнуваат со соодветни знаења 

и вештини во согласност со идентификуваните потреби за обука. 

 Реализирањето на активностите поврзани со спроведување на континуирани обуки 

за овластени геодети и професионални корисници од надлежни органи, институции се 

врши врз основа на Годишна програма за обуки од областа на геодетските и правни 

работи.  

 Доминантни аспекти во стекнувањето на новите знаења се дистрибутивните и 

кориснички електронски системи и воспоставените нови функционалности на 

системите, регистрите во надлежност на АКН и законската регулатива, а се 

реализираат на следните нивоа: 

 индивидуални обуки; 

 посебни обуки за група/тимови на професионални корисници и  

 обуки на организациско ниво. 

 Имајќи предвид дека по однос на функциите и структурата на организациите во 

јавниот сектор кои имаат поврзани и сродни активности со геодетската дејност, 

димензионирањето на новите знаења потребно е да биде во согласност со капацитетите 

и нивните технолошки можности. Во спротивно, стручното усовршување и стекнување 

нови знаења и техники нема да ги постигнат поставените цели и резултати кои се во 

насока на подобрување на нивото на перформансата во рамките на своите 

организации. 

 Во насока на целите и значењето на организациското учење и знаење, потребно е 

да се има предвид фактот дека организациите и институциите кои се во состав на 

јавната администрација или управа во однос на приватниот сектор се разликуваат по 

однос на целите, визијата, мисијата и воопшто, функцијата во општеството.   
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  Слика 3-10 Дијаграм на постапка за индивидуални обуки на вработени во АКН 

 
  Извор: Приспособено од процедури АКН. 
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 Приоритетни цели и активности на организациите и институциите во состав на 

јавната управа за разлика од приватниот сектор не се насочени кон остварување на 

профит, туку кон јавниот интерес на граѓаните и реализација на програмските 

определби на Владата.  

 Од друга страна, имајќи ја предвид комплексната инфраструктура на 

организациите и институциите во состав на јавната управа, постапките за 

реструктурирање и реорганизација како и спроведувањето на други промени меѓу кои 

слободно може да се вброи и организациското учење и знаење се тешки и комплексни 

за спроведување. 

 Отпорот кон промените, но и законските решенија кои ја регулираат оваа област41, 

овој процес вообичаено го прават невозможна мисија и не така ретко менаџерите, 

поточно именуваните функционери од страна на владата кои управуваат со овој вид на 

институции, се откажуваат од спроведување на промените, односно менување на 

нешто кое веќе и така функционира. 

 За разлика од организациите во состав на државната управа, приватниот сектор е 

флексибилен во спроведување на организациските, функционалните и други промени, 

водејќи се од примарната цел ефикасно и ефективно работење, остварување на профит 

и конкурентност на пазарот. 

 Во геодетската дејност и приватниот сектор кој ја врши оваа дејност, 

обезбедувањето на конкурентноста во сегментот на пренесените јавни овластувања и 

вршењето на основните геодетски работи и геодетските работи за посебни намени, а 

тој сегмент се однесува на извршување на услуги и цените на услугите по пазарни 

цени, е тема којашто во минатиот период, а секако и во иднина, ќе биде актуелна. 

 Аргументите на приватниот бизнис сектор, трговските друштва за геодетски 

работи се дека цените на услугите ги одредуваат пазарните услови, во однос на ставот 

на Државата односно Агенцијата за катастар на недвижности, дека станува збор за 

пренесени јавни овластувања од страна на државата на приватниот сектор да врши 

работи во име и за сметка на државата и интересот на граѓаните, цените на овие услуги 

треба да бидат регулирани со Тарифник42.   

                                                             
41Закон за организација и работа на органите на државната управа, ,,Службен весник на Република  
Македонија бр.58/2000. 
42Тарифник за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговците 
поединци и овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи ,,Службен весник на Република 
Македонија’’ бр.116/2014. 
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 Покрај геодетската дејност во која постојат пренесени јавни овластувања и каде 

што вршењето на дејноста по однос на цените на извршените услуги е регулирано, 

постојат и други дејности (нотари, извршители) во кои вршењето на дејноста и 

услугите за граѓаните се дефинирани од страна на националните регулаторни 

институции. Вршењето на инженерските и други активности во областа на 

геодетската дејност а кои не припаѓаат на категоријата основни геодетски работи 

регулирани со Законот за катастар на недвижности, конкурентноста е интерно 

генерирана од учесниците во дејноста, која е потребно да ја обезбедат преку: 

 квалитет на сервисите и услугите; 

 флексибилност и иновативност во работењето; 

 континуирано усовршување и следење на современите тенденции и 

иновативни технолошки решенија и 

 градење на капацитети и одржливи човечки ресурси; 

 Воедно, потребно за споменување е и актуелноста на проблематиката, регулирање 

на цените на услугите и во дејностите кои се поврзани со вршењето на геодетската 

дејност, а се однесуваат на инженерските работи поврзани со Законот за градење 

(,,Службен весник Република Македонија’’ бр.130/2009). 

 Во моментот на изработка на оваа дисертација кога во процедура е предложен 

тарифник за инженерски услуги, за услугите кои се однесуваат на изработка и ревизија 

на проектна документација и надзор при изградба, не се опфатени како активности 

работите во сегментот на инженерски геодетски работи од областа на геодетската 

дејност - инженерска геодезија а тие работи значително се застапени при реализација 

на кој било објект од нискоградба, високоградба или градба на инфраструктурни 

објекти. 

 Дали овие услуги, посебно во сегментот на инженерската геодезија, е потребно и 

во иднина да бидат регулирани од националните регулатори и надлежни институции, 

или нивниот карактер да биде третиран како вршење на интелектуална работа и 

авторско дело за која не е возможно да се утврди регулирана цена со тарифник туку 

цена утврдена врз основа на пазарната конкурентност, останува прашање на временска 

дистанца и степенот на севкупен развој на геодетската дејност во Република Северна 

Македонија.    
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3.5. Методи за управување со промените кај просторните податоци 

 

 Управувањето и администрирање со промените кај просторните податоци кои ја 

сочинуваат архитектурата на геодетско-катастарскиот информациски систем 

претставува динамичен и комплексен процес и е од суштинско значење за геодетската 

дејност во Република Северна Македонија. 

 Комплексноста на процесот произлегува од сложениот систем и инфраструктурата 

на просторните податоци кој бара соодветна технологија, методи, знаења и вештини за 

успешно управување со промените. Широкиот опфат и дијапазон на податоци и 

информации во кои се содржани графичките и атрибутни податоци за недвижностите, 

запишаните права, податоците од геодетските референтни системи, картографијата, 

просторните единици и други просторни податоци, потребно е во разумен временски 

период соодветно да одговорат на потребите и барањата на бизнис-заедницата, 

органите во состав на државната управа, професионалните корисници и граѓаните.  

 Модерните технологии и знаења од областа на информатичката и компјутерската 

наука овозможија развој на современи дистрибутивни системи за администрирање со 

податоците за недвижностите и податоците од ГКИС кои ги обезбедуваат сервисно 

ориентираните компоненти. 

 Сервисната ориентираност често се обезбедува и прилагодува на постојаните 

барања на бизнис-заедницата и професионалните корисници за развој на нови сервиси 

и услуги кои се во насока на олеснување на процедурите за пристап и управување со 

процесите на електронските системи од кориснички аспект. 

 Во решавањето на сложените предизвици во организацијата кои се во насока на 

соодветен одговор и креирање на нови и современи решенија во управувањето со 

промените кај просторните податоци се применуваат две суштински методи и приод 

кон промените и тоа преку: 

 детализирање на активностите во функција на резултатот од промената и 

 поставување на цел за очекуван резултат од промената во функција на 

активностите кои го поддржуваат таквиот резултат. 

 Приодот на управување на промените преку детализирање на активностите во 

функција на резултатот од промената е приод во реализација на стратешките 
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определби на организацијата и годишната програма за реализација на стратешкиот 

план, односно планирани активности и промени кои се реализираат за подолг 

временски период и воспоставени приоритети на реализација. 

 Од надлежностите кои произлегуваат од Законот за катастар на недвижности, 

Агенцијата за катастар на недвижности ја има компетенцијата во управувањето со 

просторните геодетски податоци кои се составен дел од ГКИС и се активности 

насочени кон одржување на ефикасен, сигурен и безбеден дигитален Геодетско – 

катастарски информационен систем. 

 Во дефинирањето на стратешките определби во значителен опфат е содржан и 

сегментот за управување со промените кај просторните податоци, како долгорочна 

активност во кој инклузивно и партиципативно кон промените се вклучени репрезенти 

на вработените од сите организациски нивоа. 

 Партиципативниот приод се засновува на индивидуален пристап кон вработените 

во насока на креирање предлози, концепти во рамките на организацијата и заеднички 

дијалог во насока на креирање соодветни решенија за комплексните барања и 

предизвици. Воедно, демократскиот пристап во управувањето во кој целите на 

организацијата се реализираат како соработка и партиципација на вработените се 

карактеризира со пренос и дистрибуција на одговорностите во рамките на 

организациската структура. 

 Воедно, партиципативниот како демократски пристап во управувањето, 

придонесува кон децентрализација на процесите во донесување на одлуките, го 

стимулира тимското работење, користење на колективното знаење и интелигенција во 

рамките на организацијата и споделување на одговорноста помеѓу учесниците во 

процесот за успешна реализација на поставените цели и задачи. 

 За разлика од партиципативниот пристап, интегративниот пристап претставува 

дијалектичко усогласување на предлозите на вработените до ниво кое е прифатливо за 

сите учесници во промената, пред носењето на промената со единствен пристап во 

реализацијата. 

 Интегративниот пристап според досегашните емпириски согледувања, позастапен 

е во управувањето со процесите и постапките при креирањето на процедурите, 

законските и подзаконските рамки, кои се во насока на креирање на модели за 

управување со промените кај просторните податоци.   

 



 
Управување со промените во технолошкиот сегмент, со нагласок на  

 нивната примена во геодетската дејност во Република Македонија 

 113 

 

 

 Вториот суштински метод и приод во управувањето со промените кај просторните 

геодетски податоци преку поставување на цел за очекуван резултат од промената во 

функција на активностите кои го поддржуваат таквиот резултат е приод во 

управувањето кој е причински предизвикан од непланирани активности кои се 

реализираат на барање на индивидуи или групи/тимови во рамките на организацијата 

или бизнис-заедницата и професионалните корисници. 

 Во рамките на организацијата иницираните промени во управувањето со 

просторните геодетски податоци може да се каже дека се иницирани од 

констатираните недостатоци и потреби во системите за одржување и управување, а тие 

се детектирани при процесите на тековното работење. 

 Од друга страна се барањата на бизнис-заедницата и професионалните корисници 

кои континуирано во рамките на бизнис-процесите имаат потреба од воспоставување и 

креирање нови процедури, услуги и производи од ГКИС преку електронските 

дистрибутивни системи. 

 Во насока на реализација на ефикасно и ефективно управување и решавање на 

барањата на бизнис-заедницата и професионалните корисници, континуирано 

системите за електронска дистрибуција во рамките на АКН како институција која 

во согласност со законските надлежности управува со просторните податоци 

содржани во  ГКИС, има воспоставен систем на управување со промените кои се 

однесуваат на приспособување на електронските системи во согласност со бараните 

промени преку методите на адаптивни и превентивни одржувања.  

 Во рамките на активностите на адаптивните одржувања се реализираат 

долгорочните и краткорочни планирани активности за управување со промените во 

системите за дистрибуција на просторните податоци, додека пак, во рамките на 

превентивните одржувања се реализираат процесите на тековното функционирање и 

одржување електронските системи, со цел за непречено управување, одржување и 

дистрибуција на просторните податоци.  
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3.6. Методолошка основа за управување со промените во геодетската дејност 

 

 Следењето на развојот на технологијата и процесите на глобализација имаат 

сериозно влијание врз економијата и сите дејности во една држава, без разлика дали 

станува збор за услужни или производствени ориентирани организации. Развојот на 

една институција, без разлика дали припаѓа на приватниот или јавниот сектор, зависи 

од динамиката на спроведување на промените кои ќе ѝ овозможат на институцијата да 

се прилагоди на новонастанатите услови на пазарот и барањата на клиентите.  

 Факторите кои влијаат на промените можат да бидат со надворешно или 

внатрешно влијание. Во надворешни фактори кои влијаат на потребата од 

организациски промени може да се набројат: политичките, социјално–општествените 

односи, културните и други околности во општеството, додека во интерни фактори кои 

влијаат на промените во организацијата може да се набројат: нивото на технолошкиот 

развој, долгорочната стратегија, институционалната политика и цели, меѓучовечките 

односи и други. 

 Во литературата постојат различни класификации на промени од неколку 

критериуми кои ја карактеризираат неа во зависност од тоа дали промените се 

планирани или непланирани, елементите на промени, начинот на спроведување, 

нивото на промена,  можноста за предвидување на промените и други. 

 Од посебен интерес на истражување во оваа дисертација се методите за 

управување со промените во геодетската дејност од фактор време и причина “кога и 

зошто се спроведува промената” и можноста за предвидување на промените, а познати 

како: 

 Реактивен и 

 Проактивен метод. 

 Реактивниот метод на спроведување на промените зависи од настанатите 

околности и услови во опкружувањето во кое функционира организацијата, додека пак 

проактивниот или антиципативен метод, подразбира дека спроведувањето на 

промените е врз основа на однапред дефинирани задачи и цели, односно што се сака да 

се постигне со планираната промена.  
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 Разликата помеѓу реактивниот и проактивниот или антиципативниот приод е во 

причините поради кои се прават одредени промени во организацијата, односно може 

да се каже дека реактивните промени се изнудени промени врз основа на надворешни  

влијанија и фактори, со цел организацијата и понатаму да продолжи успешно да ја 

врши својата дејност и да функционира, додека пак антиципативниот приод ги 

предвидува и планира промените кои во иднина треба да се направат за успешно 

функционирање и вршење на дејноста на организацијата.  

 Дали промените во организациите поврзани со вршење на геодетска дејност или 

меѓусебно поврзани и сродни дејности и решавањето на проблемите и промените за 

нивно надминување се врши по констатираниот проблем или пак промените се 

планирани, примената на соодветниот метод ќе се анализира преку елементите на 

управување и вклучените индивидуи и менаџери во процесите и преку очекуваните 

ефекти и меѓузависноста кај промените во геодетската и нејзините сродни дејности.

  

 

3.6.1. Елементи за управување 

 

 Управување со промените претставува процес кој овозможува ефективно 

прилагодување и насочување на индивидуите или групите и организациите да се 

адаптираат на некоја новонастаната состојба или услови на пазарот. Во сегментот на 

геодетската дејност имајќи ја предвид технолошката револуција и промените во 

општествено-политичкото уредување може да се каже дека организациските промени 

се условени со потребите од развивање на искуства и знаења за новите технологии и 

структура во самите организации поради промени во законската регулатива.  

 Развојот на современи и модерни системи за управување и администрирање со 

недвижностите и податоците од геодетско-катастарскиот информациски систем 

претставуваат сегмент и значаен фактор за развој на пазарот на недвижности и 

економскиот развој во земјата. Овие современи системи кои содржат широк дијапазон 

на податоци и информации за графичките и атрибутни податоци за недвижностите 

како и запишаните права, потребно е да одговорат на потребите и барањата на 

професионалните корисници, државните институции и граѓаните, со информација за 

регистрираните недвижности, правата на сопственост и други стварни права поврзани 

со геопросторната компонента која ќе биде: 
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 навремена; 

 комплетна; 

 точна и  

 употреблива. 

 Достапната ИТ-технологија за развој на системите за дистрибуција на податоци 

преку Web-GIS ориентираните платформи заедно со мерната технологија за аквизиција 

и дистрибуција на податоците и стандардизацијата на податоците и референтните 

системи овозможија развој, адаптивно и превентивно одржување на современи 

дистрибутивни системи за администрирање со податоците за недвижностите и 

податоците од ГКИС кои ги обезбедуваат сервисно ориентираните компоненти. 

 Промените во технолошкиот сегмент неминовно ја следи и промената и 

управувањето со човечките ресурси. Примената на нови технологии бара градење на 

нови знаења, капацитети и вештини на човечките потенцијали во институцијата. За 

сложените и комплексни структури на институциите од јавниот сектор кои 

функционираат како дел или во состав на органите на власта, проблем во 

управувањето со човечките ресурси претставува можноста да се креира задоволство и 

креативност на вработените поради ограничувањата во законската регулатива и 

можностите за стимулирање од финансиски аспект. Од друга страна, ограничувања 

постојат и во сегментот на дисциплинските процедури за незаконско работење во 

согласност со постојната законска рамка за Административни службеници кои во 

голема мерка влијаат на квалитетот во управувањето со институциите и човечките 

ресурси. Во процесот на развој на организациите потребно е да се менува и 

структурата поради промените кои се настанати во окружувањето или потребите на 

општеството и долгорочната стратегија за функционирање на самата организацијата. 

Промена во структурата на организациите најчесто се случува поради неефикасност на 

постојаната форма и систематизација, промените во законската регулатива и 

надлежностите на организација, спојување и раздружување во едно или повеќе 

друштва со слични или поврзани дејности, промени во сопственичката и управувачка 

структура и други внатрешни или надворешни околности.  

 Во зависност од целите кои се планирани да бидат постигнати  се менува дел или 

целосно структурата на организацијата. Во геодетската дејност во Република Северна 

Македонија најголемите структурни промени се поврзани со носечката институција во 

геодетската дејност, денешната Агенција за катастар на недвижности.  
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 Промените во организацискиот облик и надлежностите (Републичка геодетска 

управа, Државен завод за геодетски работи), најчесто се поврзувани со потребата од 

реформи во катастарскиот систем и промените во законската регулатива. Со 

најголемата реформа во катастарскиот систем во 2005 година, тогашниот Државен 

завод за геодетски работи со Закон пренесе дел од своите надлежности за вршење на 

геодетска дејност со што “Оперативните теренски геодетски работи како јавни 

овластувања ги вршат трговци поединци - овластени геодети и трговски друштва за 

геодетски работи под услови и на начин определени со овој Закон “43.  

 Поради фактот дека станува збор за пренесени јавни овластувања, нормативно – 

правното функционирање на трговските друштва за геодетски работи во делот  

поврзани со катастарот на недвижности е регулирано со Закон44 и со подзаконски акти 

кои произлегуваат од законската рамка, со што во целост е регулирана геодетската 

дејност во сегментот катастар. Покрај нормативно–правно регулираните процеси и 

процедури, регулирани се и начините за користење на дистрибутивните системи и 

сервиси на Агенцијата за катастар на недвижности.  

 Со законски дефинирани надлежности е и третата институција која е предмет на 

емпириското истражување во оваа дисертација формирана врз основа на Закон45, 

Агенцијата за планирање на просторот. Агенцијата има надлежности во спроведување 

на политиката на планирање и уредување на просторот на Република Северна 

Македонија и реализација на плановите од годишната програма за финансирање на 

изработка на урбанистички планови на Владата на Република Северна Македонија. 

Сегмент и основа за изработка на урбанистичките планови кои се дел од годишната 

програма претставува ажурираната геодетска подлога за дефинирано подрачје и опфат 

на проектирање со надлежност за изработка на тој продукт на друштвата за геодетски 

работи. 

 Активностите по однос на ажурираните геодетски подлоги за плановите од 

годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови од 

почетокот на месец февруари 2020 се обврска на АКН. 

 

 

                                                             
43Закон за изменување и дополнување на законот за премер, катастар и запишување на правата на 
недвижностите, (“Службен весник на РМ”, бр.84/2005), член 3.  
44Закон за катастар на недвижности  (“Службен весник на РМ”, бр.55/2013). 
45Закон за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ”, бр.51/2005), член 34. 
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 Реализација на оваа активност, во зависност од обезбедените финансиски средства 

се реализира самостојно или со ангажирање на друштва за геодетски работи преку 

јавна набавка.  

 Донесените планови  во согласност со годишната програма за финансирање на 

изработка на урбанистички планови на Владата на Република Северна Македонија 

како и останатите донесени урбанистички планови од страна на Општините и Градот 

Скопје се спроведуваат по нивното дигитално преклопување и вчитување во 

Графичкиот регистар за градежно земјиште кој е востановен во согласност со ЗКН. 

Надлежност за водење и одржување на овој регистар има Агенцијата за катастар на 

недвижности. 

 Развојот и можностите на приватниот сектор во вршењето на геодетската дејност 

ја наметна потребата за нови сервиси, производи и услуги кои ги добиваат од 

Агенцијата за катастар на недвижности. Во насока на подобрување на услугата кон 

клиентите но во исто време и подобрување на сервисната компонента на институцијата 

кон сите професионалните корисници и институциите од јавниот сектор кои 

произлегуваат од законските обврски, поврзаноста и меѓузависноста на системите е-

урбанизам и регистарот на градежно земјиште со повратен сервис кон геодетските 

друштва со податоци по однос на градежните парцели од овој регистар е пример на 

меѓусебна зависност и поврзаност на овие три правни субјекти.   

 Динамичните промени и пазарот на недвижности, решавањето на имотно- 

правните прашања и потребите на граѓаните за податоци и услуги, креираа потреба од 

развивање на нови сервиси и услуги без ограничување во поглед на локацијата од каде 

се бара и добива бараната услуга или сервисот по однос на податоците од ГКИС. Овие 

функционалности на сервисите се овозможени преку континуирана надградба на 

дистрибутивните системи во согласност со барањата и потребите на професионалните 

корисници и граѓаните.  

 Сите претходно наброени елементи за управување со промените не можат да 

бидат комплетни без организациска култура. Организациската култура претставува 

еден од клучните фактори коj влијае на управувањето со промените во организацијата. 

 Од аспект на култура во организациите таа претставува форма на однесување, 

убедување и морални вредности на поединците и групите во организацијата. 

Квалитативноста на организациската култура може да се одреди врз основа на тоа што 

вработените зборуваат, прават, мислат и како се однесуваат во амбиентот, атмосферата 
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и работната околина во организацијата. Индивидуалното ниво на креативност, визија, 

задоволство и мотивација во голема мерка ја креираат културата во организацијата и 

го дефинираат квалитетот и квантитетот на она што и како се работи. 

 Клучен фактор во организациската култура е нивото на персонално чувство на 

секој вработен за припадност, одговорност, исполнување на работни обврски, задачи и 

работни навики во организацијата. Парадигмата дека работните обврски се 

исполнуваат за некој друг е најголемата заблуда на секој вработен и е на добар пат да 

залута во лавиринт од кој нема излез. Фактот дека за исполнувањето на работните 

обврски се добива финансиски месечен надоместок и други додатоци на плата 

(прекувремена работа, теренска работа и др.) е контрааргумент дека се работи за некој 

друг. Оваа индивидуална слабост на поединци е посебно изразено во приватниот 

сектор кај трговските друштва за геодетски работи. 

 За разлика од приватниот сектор, во јавниот сектор безгрижноста дека во 

согласност со позитивни законски прописи, организацијата е обврзана да ја исполни 

обврската за исплата на месечен надоместок без разлика на обемот на завршените 

обврски и задачи, кај поединци во значителна мера го намалува индивидуалното 

чувство за одговорност и организациска култура.  

 Градењето на угледот и авторитетот на институциите во голема мера зависи од 

организациската култура, а “промените во организациската култура влијаат врз 

целокупната филозофија на однесувањето на компанијата”46. Ова е посебно нагласено 

кај институции како Агенцијата за катастар на недвижности која и во согласност со 

ЗКН е сервисно ориентирана институција кон граѓаните, професионалните корисници 

и други институции во состав на Владата и единиците на локална самоуправа.  

 

 

3.6.2. Вклучени индивидуи и менаџери во процесот 

 

 Нивоата на управување во Агенцијата за катастар на недвижности и Агенцијата за 

планирање на просторот, институции кои се предмет на емпириско истражување во 

оваа дисертација припаѓаат на групата институции од јавниот сектор кои се во состав 

на органите на државната управа во кои организацијата и управувачката структура е 

                                                             
46Наков Л., (2021), Менаџмент на промени, авторизиран материјал, Економски Факултет – 
Скопје,Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје,стр.168. 
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дефинирана со материјалните закони и подзаконските акти – правилници за 

организација и систематизација на работни места.  

 Третиот сегмент на истражување се приватните геодетски компании односно 

трговските друштва за геодетски работи, назив во согласност со Законот за катастар на 

недвижности. 

 Во Агенцијата за катастар на недвижности, организационата поставеност е 

дефинирана во согласност со Законот за катастар на недвижности во организациска 

структура според видот и обемот на работи, меѓузависноста и поврзаноста на 

активностите организирани во Генерална дирекција и Центар за катастар на 

недвижности со свои сектори и одделенија. Внатрешната организациската поставеност 

е утврдена со подзаконски акт47 донесен од страна на директорот на Агенцијата со кој 

се „обезбедува“ 

 законито, стручно, ефикасно, уредно, транспарентно, совесно и навремено 

извршување на работите и задачите во согласност со Уставот и закон; 

 независност и одговорност при вршењето на задачите; 

 остварување на лична и колективна одговорност за вршење на доверените 

работи кои произлегуваат од секое работно место; 

 правилно распоредување на работите соодветно на работните места и 

следење на нивното извршување; 

 развивање и унапредување на тимската работа; 

 развивање и унапредување на стратегиите за стручно усовршување на 

вработените; 

 примена на современи методи за работа; 

 сервисна ориентираност кон граѓаните и правните лица; 

 остварување на меѓусебна соработка на организациските единици во 

Агенцијата и нивна соработка со други органи и организации во земјата и 

странство, како и нивна приспособеност кон надлежностите на Агенцијата 

утврдени со закон и кон потребите на граѓаните.” 

 Со Агенцијата за катастар на недвижности управува Управен одбор составен од 

пет члена именувани од страна на Владата на Република Северна Македонија со 

                                                             
47Правилник за организација и работа на Агенцијата за катастар на недвижности, (Дел.Бр.0101/15955/1 
од 16.10.2015).  
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надлежности утврдени во согласност со закон48 а се поврзани со стратешкото 

планирање и годишната програма за реализација на стратешкиот план, донесување на 

подзаконски прописи за спроведување на овој закон, акти за обуки, јавни набавки, 

плати и надоместоци и друго. 

 Во Агенцијата, организационата поставеност е со следните раководни нивоа: 

 Директор; 

 Заменик-директор; 

 Државни советници; 

 Раководители на сектори; 

 Помошници-раководители на сектори; 

 Раководители на одделенија. 

 Раководењето со Агенцијата е должност на Директорот кој има свој заменик, а се 

избрани од страна на Владата по објавен јавен конкурс со мандат од 5 години. 

Останатите раководни нивоа се утврдени во согласносо со Закон49 врз основа на кој се 

врши именување и избор по објавен јавен или интерен конкурс.  

 Органи на Агенцијата за планирање на просторот се Управен одбор и директор. Со 

Агенцијата управува Управен одбор кој е составен од седум члена. Членовите на 

Управниот одбор на Агенцијата ги именува и ги разрешува Владата на Република 

Северна Македонија на предлог на министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на просторното планирање50. 

 Организациската структура во Агенцијата за планирање на просторот е со 

следните раководни нивоа: 

 Директор; 

 Советници; 

 Раководители на сектори; 

 Раководители на одделенија. 

 Со Агенцијата раководи директор кој го избира и разрешува Управниот одбор со 

мандат од четири години, а вработените во агенцијата кои вршат административни 

работи, вклучувајќи ги и раководителите на секторите и одделенијата имаат статус на 

административни службеници.  

 
                                                             
48Закон за катастар на недвижности  (“Службен весник на РМ”, бр.55/2013), член 11. 
49Закон за административни службеници (Службен весник на Република Македонија бр. 27/2014). 
50Закон за урбанистичко планирање (Службен весник бр.32/2020), член 76. 



 
Управување со промените во технолошкиот сегмент, со нагласок на  

 нивната примена во геодетската дејност во Република Македонија 

 122 

 

  

 Во овој трет сегмент на истражување во оваа дисертација, кај приватните 

геодетски компании односно трговските друштва за геодетски работи, не може да 

стане збор за сериозна, диверзифицирана организациска структура и нивоа на 

управување. 

 Од самите зачетоци на функционирање на приватната геодетска дејност, 

поголемиот дел од геодетските фирми се со статус на мали правни субјекти во најчест 

случај на исполнување на минималните законски услови за вршење на оваа дејност 

(двајца вработени стручни лица од геодетска струка од кои едниот со овластување за 

овластен геодет) и како фамилијарни бизниси, услови под кои не може да стане збор за 

воспоставен организациски систем на управување.    

 Иако фамилијарните бизниси претставуваат најстара форма на организирање на 

деловните активности во едно општество, поради нераскинливата врска помеѓу 

фамилијата и бизнисот, според поголемиот дел експерти од менаџментот на мал 

бизнис, се соочуваат со низа недостатоци и деловни предизвици меѓу кои се и 

предизвиците за континуирано унапредување на бизнисот преку спроведување на 

промени од организациски и технолошки аспект.  

  

 Слика 3-11 Модел на три круга 

 
 Извор:Приспособено од R.Tagiuri and John A.Davis (1982), Bivalent Attributes of the Family Firm, 
 Reprinted (1996) in the Classics section of the Family Business Review, Volume IX, Number 2, p.199-208. 
 

 Недефинираните и јасно поставените граници во односот помеѓу 

професионализмот од една страна и фамилијарните релации се најчест случај во 

геодетските фирми во Република Северна Македонија најдобро го прикажува моделот  
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на Tagiuri и Davis во кој може да се најдат индивидуите како сопственици, фамилија и 

менаџмент, познат како модел на три круга. 

 Овој модел ги дефинира и посочува проблемите генерирани од бизнисот базиран 

на фамилијарни или семејни релации во кој судирот на интереси помеѓу сопственоста, 

фамилијата и бизнисот претставуваат сериозна пречка во адаптирањето на промените 

и организацискиот развој посебно за новоосновани бизниси како што е примерот со 

геодетските фирми. 

 Оттука, слободно може да се каже дека, систем на нивоа на управување  во 

приватните геодетски фирми, имајќи го предвид фактот дека станува збор за мали 

правни субјекти и најчесто фамилијарно базиран бизнис со управител или директор кој 

во исто време е сопственик и овластено стручно лице, постои централизирано 

одлучување и управување во бизнисот и со фирмата.  

 И покрај малиот број, сепак постојат геодетски фирми кои имаат воспоставено 

структура и нивоа на управување. Тоа се фирми кои со континуирано стручно и 

техничко унапредување вложуваат во својот развој со технолошка и економска 

компонента, сегменти во кои се спроведуваат и промените, а тие најчесто се екстерно 

иницирани од законски или техничко-технолошки промени во процесите кои имаат 

влијание во севкупното работење. 

 Исто така постојат геодетски фирми кои организациски и сопственички им 

припаѓаат и се во организациската структура на инженерски и проектантски компании 

кои, задоволувајќи го законскиот минимум за регистрирање на оваа дејност поради 

ефикасноста и ефективноста во своето работење, во својата организациска 

инфраструктура ја инкорпорирале и геодетската дејност. И во овие геодетски фирми 

не може да стане збор за воспоставени нивоа на управување и децентрализирано 

одлучување со процесите и промените, од причини што нивното функционирање, 

активности и бизнис зависат од  активностите и потребите на матичната компанија. 

 Имајќи ги предвид дефинираните законски овластувања и надлежности за 

раководење на Агенциите кои се предмет на емпириска анализа во оваа дисертација, а 

видно од организациските структура и актуелната поставеност на овие институции  

постои централизирано – децентрализирано одлучување во три нивоа на управувачка 

хиерархија  и тоа: 

 Врвно ниво на менаџмент   

 Средно ниво на менаџмент и 
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 Прво ниво на менаџмент 

 Во рамките на своите законски овластувања и подзаконските акти за 

систематизација на работните места и организација и работа, дефинирани се видовите 

на организационите единици во процесот на планирање, организирање, раководење и 

контрола на активностите, заради остварување на законските обврски и стратешки 

цели на Агенцијата за катастар на недвижности51 и Агенцијата за планирање на 

просторот52. Степенот на централизација и децентрализација е карактеристичен за 

секој систем на управување и организациска структура, а зависи од карактеристиките 

на институцијата или организацијата по однос на човечките ресурси кои се на 

располагање, големината на организацијата, специфичноста и важноста на 

активностите и одлуките кои се носат, законски дефинираните надлежности кои се 

однесуваат на управувањето со организацијата и друго. 

 

   Слика 3-12 Управувачка хиерархија во АКН 

 
           Извор:Сопствен приказ на авторот 

  

 

  

 

                                                             
51Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за катастар на недвижности бр.0101-   
   15596/1 од 16.10.2015 год.; 
   Правилник за организација и работа на Агенцијата за катастар на недвижности бр.0101-15955/1 од  
   15.10.2015 год. 
52Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за планирање на просторот бр.0201- 
2078 од 08.10.2005 год.; 
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 Централизацијата и децентрализацијата во управувањето како функционална 

целина во донесувањето на одлуките помеѓу хиерархиските нивоа на управување во 

соодветен однос и формираната организациска структура на управување вклучува:53 

 централизацијата за поставување на цели и следење на работата на 

организацијата со трансфер на овластувања за донесување на одлуки на 

пониско оперативно ниво во хиерархијата на управување; 

 интеграција на сите активности неопходни за постигнување на целите и 

приоритетите; 

 флексибилност и мобилност на управувачките структури за брза реакција 

на внатрешните и надворешни промени на условите за работење на 

организацијата; 

 воспоставување на услови за самоидентификација и мотивација на 

менаџерите во сите нивоа на хиерархијата на управување. 

 Централизацијата и децентрализацијата како модели на управување и одлучување 

во организациите имаат свои предности и недостатоци. 

 Генерално, централизираното управување и одлучување во организации со 

комплексна организациска структура поставува високи и нереални стандарди во 

системот на управување кои се однесуваат на обработка на информациите и 

комуникацијата, со што значително се забавува организациската реакција нешто што ја 

наметнува потребата од висок степен на независност во одлучувањето на секое 

хиерархиско ниво. 

 За разлика од централизираното, децентрализираното одлучување и управување во 

модерните организации, стратешките одлуки и долгорочните планови се донесуваат на 

највисоко ниво со претходно планирани и договорени активности со пониските 

оперативно - технички нивоа во хиерархијата на управување. 

 Ова овозможува развој на организацијата, ја зголемува креативноста и 

потенцијалот на вработените и намалување на бирократските процеси и јакнење на 

одговорноста во пониските нивоа во организацијата. Сепак, децентрализацијата во 

одлучувањето и управувањето носи ризици да биде намален системот на контрола и 

интеграција на посебните форми од организациската структура како одделенија и 

сектори. 

                                                             
53Приспособено од: https://oddagipermarket.ru/bs/dokumenty/decentralizaciya-upravleniya-
osushchestvlyaetsya-s-pomoshchyu-centralizovannaya-i.html (пристапено на 16.05.2021) 
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 Во циклусот на функционирање на една организација, примената и изборот на 

моделот на одлучување константно е динамичен, а најчесто е поврзан со адаптирање 

на организациската структура и промени поврзани со: 

 нови или измени на постоечките законски решенија; 

 нови технолошки достигнувања и 

 пазарни услови и барања на корисниците.   

 Пример и модел на примена на централизирано и децентрализирано управување и 

одлучување е Агенцијата за катастар на недвижности, институција која го има 

авторитетот на носител и двигател на активностите и промените во геодетската 

дејност, а во согласност со постоечките законски решенија со дел од активностите 

поврзана со Агенцијата за просторно планирање а преку пренесените јавни 

овластувања за вршење на теренски геодетски работи и со приватниот сектор - 

геодетските фирми. 

 Меѓусебната поврзаност и односите на АКН со АПП, функционирањето на 

професионалните корисници со пренесени јавни овластувања (нотари, извршители, 

геодетски фирми), органи на државната управата, локалната самоуправа, стратешките 

определби, долгорочната и краткорочна економска политика на Владата на Република 

Северна Македонија дефинираат и иницираат дел од промените кои се спроведуваат во 

геодетската дејност, а носител на овие промени е Агенцијата за катастар на 

недвижности. 

 Аналогно на претходно кажаното за централизираното и децентрализирано 

управување, носење на одлуките и иницирањето, спроведувањето на промените во 

Агенцијата за катастар на недвижности се поврзани со долгорочното стратешко 

планирање и промените во организациската структура, а се дел од врвниот менаџменти 

промени кои се спроведуваат и иницираат од прво и средно ниво на управување и се 

поврзани со краткорочното планирање и тековно работење.  

 Според природата на потекло или причината, промените можат да се поделат во 

две основни групи: 

 интерно иницирани промени и 

 екстерно иницирани промени. 

 Интерно иницираните промени произлегуваат од иницијативите, мотивацијата, 

креативноста и знаењето на вработените во организацијата.  
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 Прифаќањето на овие иницијативи овозможуваат промени од аспект на 

воведување на нови и укинување на стари технологии, развој на нови услуги и 

производи, развој и унапредување на човечките ресурси и тие можат делумно или во 

целост да бидат контролирани. 

 Екстерно иницираните промени претставуваат промени кои не зависат и не се 

предизвикани од функционирањето на организацијата, туку се последица на 

надворешни фактори и влијанија. 

 Најчесто екстерно иницираните промени се причинети од следните фактори и 

влијанија: 

 Економски – промени кои се поврзани од влијанието и потребите на 

пазарот и развојот на технологијата; 

 Општествени –  промени кои се иницирани од професионални корисници, 

потреби за поврзани дејности (инженерска геодезија, имотно - правни 

прашања, урбанизам, градежништво и др.); 

 Политички –  промени поврзани со разни законски и подзаконски прописи, 

фискална и монетарна политика на Владата на РСМ. 

  Иако во теоријата на менаџментот постојат многу поделби и класификации на 

промените, поделбата поврзана со оваа дисертација и организациите кои се предмет на 

емпириската анализа и од интерес на истражување е поделбата на: 

 Планирани и  

 Непланирани промени. 

 Планираните промени може да се каже дека потекнуваат од воочувањето на 

неопходноста од промени при анализа на одредени состојби во организацијата и 

потреби од видот на нови услуги кон корисниците кога се воведуваат нови технологии, 

сервиси и производи, како на пример, нови производи од LiDAR-технологијата (Light 

Detection And Ranging) и други услуги преку електронските сервиси кои се во насока 

на постигнување на развојните цели. 

 Долгорочните развојни цели се дел од стратешкиот план во кој се содржани 

приоритетите и планираните промени во сегментот на надлежностите на АКН, а 

усогласени со приоритетите на Владата на Република Северна Македонија за период 
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од три години конципирани во програми кои содржат планови за спроведување на 

утврдените промени и активности со показатели за успешност за реализација54.   

 Од горенаведеното може да се заклучи дека планираните промени се од интерен 

карактер и се усогласени со генералните и стратешките определби на Владата на 

Република Северна Македонија и со потребите на организацијата кои се иницираат и 

спроведуваат од страна на сите нивоа на вертикално управување во организациската 

структура. 

 Непланираните за разлика од планираните промени се непредвидени и 

неочекувани, кои најчесто се резултат на влијание на надворешни фактори и потреби 

на меѓусебно функционално поврзани институции со обврски и сервиси кон 

професионалните корисници и граѓаните. 

 Во примерокот на меѓусебно поврзаните институции, АКН, АПП и приватните 

геодетски фирми кои се предмет на анализа во оваа дисертација, конкретен пример на 

непланирана и со екстерно влијание предизвикана промена претставува донесување на 

новиот Закон за урбанистичко планирање55.  

  

                                                             
54Стратешки план за работа на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот 2020-2022 година, 
страна 1. 
55Службен весник на Република Северна Македонија бр. 32/2020 
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          Табела 3-3 Планирани долгорочни промени во информациските системи на Агенција за катастар на недвижности 

 
          Извор:https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/dokumenti/strateski_planovi/Strateski_plan_AKN_2020.pdf, (пристапено на 22.05.2021 год.) 
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          Табела 3-4 Планирани долгорочни промени во основните геодетски работи и картографијата во Агенција за катастар на недвижности 

 
          Извор:https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/dokumenti/strateski_planovi/Strateski_plan_AKN_2020.pdf, (пристапено на 22.05.2021 год.) 
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  Овој Закон е поврзан со начинот на водењето и управувањето со графичкиот 

регистар на градежно земјиште и тој иницира донесување на нови промени во 

подзаконските акти и прописи по однос на имплементирање и усогласување со новата 

законска регулатива – правилникот за формата и начинот на водење на графичкиот 

регистар на градежно земјиште.  

 Покрај стратешката определба за одржување и управување со Графичкиот 

регистар  за градежно земјиште опфатено со програмата “Нови функционалности во 

ГКИС” во која се опфатени планираните промени за стандардизирана урбанистичко - 

планска документација прикажано на слика 3.11, измените на законската регулатива 

продуцира непланирани промени во овој сегмент.   

 Во регистарот се содржани просторни и описни податоци за градежното земјиште 

кои се преземаат при водењето на постапките за донесување на урбанистичките 

планови и урбанистичките проекти. Графичкиот сегмент на овој регистар ги содржи 

просторните податоци кои се основа изработка на Геодетските елаборати за посебни 

намени за реализација на урбанистички планови од страна на лиценцираните геодетски 

фирми. 

 Во вториот пример прикажан на слика 3.12 а кој се однесува на планирани 

стратешки активности и промени во сегментот “Основни геодетски работи и 

картографија”, е прикажана зависноста од промените во геодетската дејност 

иницирана од одржувањето воспоставувањето на современа геодетската референтна 

инфраструктура која директно има влијание врз сегментот од геодетската дејност и 

приватните геодетски компании како професионални корисници поврзани со 

сервисите за дистрибуција на податоците од ГКИС и современите геодетски 

референтни системи (МАКПОС, МАКРЕФ, нивелманска и гравиметриска мрежа и 

др.).  

 Ова укажува на фактот дека постојниот модел на соработка на овие меѓусебно 

поврзани институции АКН и АПП и приватниот сектор е резултат на постојните 

законски решенија во кои се дефинирани и од каде произлегуваат нивоата и 

модалитетите на соработка која во постојните решенија не е соодветно уредена и која 

во практиката се базира на лични контакти и познанства за да се реализира одредена 

активност.  

 Иако меѓусебно поврзани институции АКН и АПП во сегментот на 

урбанистичкото планирање дека не постои модел на соработка на соодветно ниво, 
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пример претставува и донесувањето на новиот Закон за просторно планирање, процес 

во кој овие две институции и менаџерите во нив немаа заеднички изразени интереси и 

размена на искуства и мислења кои би биле во насока на донесување на квалитетно 

законско решение со соодветни сугестии и мислења.  

 Од друга страна, соработката со геодетските фирми е дефинирана во согласност со 

актуелниот Закон за катастар на недвижности и таа се остварува преку Комората на 

геодетски фирми како здружение на професионални корисници од каде произлегуваат 

иницијативите за соработка. И во овој сегмент соработката помеѓу менаџерите во 

приватните геодетски фирми и вработените во институцијата е на ниво на лични 

контакти и познанства.  

 Од горенаведеното постојниот модел на соработка базирано во поголемиот дел 

на лични познанства и контакти меѓу менаџерите од овие три институции не 

овозможува соодветно ниво и континуитет на соработка во насока на усогласување 

на меѓусебно зависните променливи постапки и процеси од сегментот на 

геодетската дејност. 

 Неопходно за подобрување на моделите на соработка е во континуитет 

подобрување и усогласување на законските и подзаконски норми кои имаат влијание и 

ја регулираат геодетската дејност, посебно во меѓусебно поврзаните институции и 

приватниот сектор со јасно прецизирани и дефинирани надлежности. 

 Во сегментот на иницирање и спроведување на промените без разлика на 

природата и причините за нивно настанување може да се каже дека тие имаат 

инклузивен карактер со вклученост на сите нивоа на управување во организациската 

хиерархиска структура без разлика дали станува збор за екстерно или интерно 

иницирани промени, планирани или непланирани, претставуваат дел од управувачките 

капацитети на стратешкиот, оперативниот и менаџментот во работното 

подрачје. 

 Активностите на вклучените индивидуи и менаџери во процесот за управување со 

промените во геодетската дејност потребно е да бидат во насока на остварување на 

стратешките цели и приоритети на институцијата, почитувајќи и спроведувајќи ги 

законските норми и процедури во рамките на организациската структура и култура, со 

што директно ќе влијаат во процесите на спроведување на промените во геодетската 

дејност и со неа поврзаните и сродни дејности.  
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3.6.3. Очекувани ефекти во самата дејност и на неа сродните дејности 

 

 Во динамичната околина и економски услови во која функционираат покрај 

останатите и организациските форми и структури во геодетската дејност, ефектите од 

промените кои се случуваат и се иницирани пред сѐ од нивото и степенот на 

технолошки развој, но и потребите на професионалните корисници имаат сериозно 

влијание во економските текови во Република Северна Македонија. 

 Како дејност со мултидисциплинарен карактер и законските надлежности кои 

Агенцијата за катастар на недвижности како носител на активностите во геодетската 

дејност, но и како сервисно ориентирана институција кон граѓаните и другите јавни 

институции има сериозни причини со право да се каже дека одговорноста во 

спроведувањето и управувањето со промените е голема. 

 Со надлежностите во управувањето и водењето на Геодетско-катастарскиот 

информационен систем, Регистарот на просторни единици, Регистарот на цени и 

закупнини, Графичкиот регистар на улици и куќни броеви, Регистарот на преземени 

недвижности наменети за продажба и Графичкиот регистар за градежно земјиште само 

по себе го покажува влијанието кое геодетската дејност го има во други сродни 

дејности во општествено-економски текови.   

 Во оваа насока, управувањето со промените во организациската структура 

потребно е да обезбедат континуиран развој не само на постоечките туку и развој на 

нови системи и нова организациска структура, како основен предуслов за развој во 

организациската перформанса. 

 Од друга страна, не е занемарливо и влијанието на други сродни дејности кои не 

само во изминатиот период иницирале процес на промени туку, тој процес може да се 

каже дека има континуирано влијание врз развојот на геодетската дејност. 

 Карактеристичен пример претставува донесувањето Законот за катастар на 

недвижности56 во 2008 година со кој за првпат се воведува институтот “лист за 

предбележување на градба”. Оваа новина во Законот за катастар на недвижности ја 

иницира потребата за промена во Законот за градење57 со кој во постапките за 

издавање одобрение за градење, а по правосилноста на одобрението, се врши 

                                                             
56Службен весник на Република Македонија бр.40/2008 
57Службен весник на Република Македонија бр.130/2009 
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предбележување на градбата во листот за предбележување врз основа на податоците 

од градежно техничката документација за лицата кои имаат право на градба и 

податоци за посебните делови од зградата и други објекти. 

 

 Слика 3-13 Приказ на статистика од Графички регистар на градежно земјиште 

 
            Извор:АКН, архивски податоци 

  

 Оваа промена во Законот со кој во катастарот на недвижности како дел од ГКИС 

се воспостави институтот “предбележување како условно укнижување на идна градба” 

постигнати се низа на позитивни правни и економски ефекти и тоа: 

 зголемена правна сигурност на граѓаните при купување на недвижностите 

на посебните делови од згради односно станови; 

 зголемување на обемот на банкарските трансакции и олеснет пристап и 

сигурност при обезбедувањето на хипотекарните кредити; 

 зголемување на обемот и можностите за финансирање на активностите на 

градежните компании од страна на деловните банки; 

 зголемување на сигурноста и обемот на промет во пазарот на недвижности; 

 оневозможување на купопродажни трансакции со една недвижност – 

посебен дел од зграда или стан на повеќе различни купувачи. 
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 Со Законот за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности58 

а во насока на зголемувањето на ефектите и подобрување на општата економска клима 

е и воведувањето на новиот Регистар на преземени недвижности наменети за 

продажба.  

 Воспоставувањето и водењето на овој Регистар овозможува на сите деловни банки 

но и државни органи во состав на Владата на Република Северна Македонија кои 

располагаат со недвижности одземени во постапки за наплата на хипотекарни и други 

обврски и побарувања од и кон деловните банки и државата, да биде евидентиран во 

еден единствен регистар и на едно место за територијата на цела држава до кој увид ќе 

имаат заинтересирани правни и физички лица.  

 Во корелација со промените и очекуваните ефекти од геодетската дејност и 

катастарот на недвижности како сегмент од геодетската наука, валоризацијата и 

евиденцијата на вредностите на недвижностите претставува нов сегмент и основа за 

идни активности при воспоставувањето на моделите за масовна проценка на 

недвижностите. За таа цел во рамките на ГКИС се одржува Регистар на цени и 

закупнини за целата територија на Република Северна Македонија. 

 

 

Слика 3-14 Приказ на Регистар на преземени недвижности наменети за продажба 

 
Извор:https://www.katastar.gov.mk, (пристапено на 27.02.2022 год.) 

 

 Современото управување и администрирање со катастарот на недвижности 

претставува основа за квалитетна даночна политика во кој податоците од овој регистар 

                                                             
58Службен весник на Република Македонија бр.124/2019 
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во иднина по воспоставувањето на законската рамка за моделите на масовна проценка,  

анализите на пазарот на недвижности и инвестирањето во бизнисите, овој систем ќе ја 

има клучната улога. 

 Иако во целост не е воспоставена електронската дистрибуција на податоците од 

овој сервис кон професионалните корисници, потребата за нив во постапките за 

определување на пазарната вредност на недвижностите, постапките за експропријација 

и вештачења, барањата на професионалните корисници, проценители, вешти лица и 

агенции за недвижности секојдневно се зголемува. 

 Ова во иднина ќе ја наметне потребата од надградба на постоечките системи и 

воспоставување  нови сервиси со примена на нови технички и технолошки решенија за 

кои секако потребно ќе биде соодветно надградување на знаењата и вложување во 

развојот и капацитетите на постојните и нови човечки ресурси.    

  Графичките и атрибутни податоци од Регистарот на улици и куќни броеви и 

податоците од Регистарот за градежно земјиште преставуваат посебни сервиси кои се 

наменети за општините, проектантските компании, приватните геодетски фирми и 

министерствата кои претставуваат функционална целина која е во насока на 

подобрување и подигнување на квалитетот на урбанистичките планови и 

урбанистичко-планските документации преклопени со катастарските подлоги.  

 Со функционалностите кои се воспоставени во ГРГЗ покрај контролата на 

изработените урбанистички планови и урбанистичко-планска документација од аспект 

на техники и правила за графичка изработка се обезбедува транспарентност, точност, 

унифицираност, ефикасност на планерите и општините во изработката и донесувањето 

на плановите со крајна цел, зголемување на степенот на реализација на градежните 

парцели и остварување на инвестиции во градежниот сектор. 

 Воведувањето на унифицирани стандарди за начинот на складирање на 

урбанистичките планови покрај транспарентноста и унифицираноста и ефикасноста во 

изработката на плановите се надополнува системот е-урбанизам во делот на 

визуелизација на урбанистичко – планските документации со графичките податоци од 

катастарските планови, со што се овозможува: 

 преглед на сопственоста на катастарските парцели кои ја сочинуваат 

градежната парцела; 

 преглед на градежното земјиште во државна сопственост; 

 преглед на намените на градежните парцели; 
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 скратување на роковите во донесувањето на урбанистичко-планските 

документации; 

 забрзување на процесите во постапките за сите инволвирани страни и 

надлежни институции. 

 Покрај погореспоменатите ефекти, ГРГЗ обезбедува и сервиси за дистрибуција на 

графички податоци за градежните парцели за професионалните корисници приватните 

геодетски фирми. Овие податоци се користат во постапките за изработка на 

геодетските елаборати за нумерички податоци при реализација на урбанистичките 

планови. 

 Потребата од податоците од ГРГЗ односно графичките податоци содржани во овој 

регистар, кои се дел од урбанистичката планска документација се употребуваат и во 

постапките кои се водат пред други надлежни државни органи и тоа за: 

 експропријација на земјиште; 

 откуп и приватизација на градежно земјиште; 

 дооформување на градежни парцели; 

 реализација на инфраструктурни проекти и др. 

 Во насока на поефикасно управување со инфраструктурните проекти и 

запишување на правата на инфраструктурните објекти со ЗКН од април 2013 година 

обезбедена е законската рамка за воспоставување и одржување на катастарот на 

инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности. Опфатот на 

инфраструктурниот катастар ги опфаќа инфраструктурните објекти од: 

 хидротехнички системи (водоводна мрежа, атмосферски канализациони 

објекти, системи за наводнување и одводнување и др.); 

 сообраќајни системи (патишта, железнички пруги, терминали и др.); 

 телекомуникациски системи (електронски комуникациски мрежи и 

предаватели, антени и комуникациски кабли и др.); 

 енергетски системи (електрични водови, нафтоводи, продуктоводи и др.). 

 Од горенаведеното слободно да се каже дека геодетската дејност и ефектите 

од промените кои во континуитет се спроведуваат без разлика на причините и 

карактерот за настанување, од технички и технолошки аспект или промени 

продуцирани во законската легислатива, имаат огромно влијание во самата дејност, 

но и сродните дејности како што се урбанистичкото просторно планирање, 
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градежништвото, пазарот на недвижности, банкарскиот и финансиски сектор и 

други дејности.  

             Слика 3-15 Приказ на постапка и процеси за УП и инволвирани субјекти 

 
            Извор:Интерни документи АКН 

 

 Со ова се потврдува тезата дека геодетската дејност има мултидисциплинарен 

карактер и со дел од сегментите на геодетската наука како катастарот, инженерската 

геодезија, картографијата и геопросторните информациски системи има сериозно 

влијание и значење за економскиот развој на сродните дејности и спроведување на дел 

од стратешките економски определби на Владата на Република Северна Македонија. 
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3.6.4. Зголемување на меѓузависноста кај промените во геодетската дејност 

 

 Со пренесувањето на дел од надлежностите од Јавниот сектор конкретно 

надлежностите за вршење на теренски геодетски работи во приватниот сектор како 

јавни овластувања во приватните геодетски компании од 2005 година, Агенцијата за 

катастар на недвижности како носител на активностите во геодетската дејност, во 

континуитет поттикнува комплементарни промени и во други институции и 

професионални корисници со сродни или поврзани дејности.  

 Со воспоставувањето на електронскиот катастарски систем и Законот за 

изменување на Законот за катастар на недвижности59, е воспоставена обврската за 

електронско доставување на пријавите и правните основи врз основа на кои се вршат 

промени во катастарот на недвижности и за прибавување на податоци од ГКИС од 

страна на судовите, министерствата, органите на државната управа, единиците на 

локалната самоуправа, нотарите, извршителите и сите други субјекти со пренесени 

јавни овластувања и приватните геодетски фирми. 

 

        Слика 3-16 Приказ на сооднос на поднесени физички и електронски барања 

 
         Извор:Интерни документи АКН (2014-2020) 

 

  Од приказот на слика 3.16 кој го покажува соодносот на поднесени барања за 

услуги и производи до АКН, може да се заклучи дека воспоставувањето на промените 

во законската регулатива овозможило зголемување на меѓузависноста на промените во 

                                                             
59Службен весник на Република Македонија број 115/2014 
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дистрибутивните системи, сервисите, производите и услугите од една страна и 

професионалните корисници, граѓаните и други институции кои во согласност со ЗКН 

се должни своите барања да ги доставуваат преку електронскиот систем еКат. 

  

    Слика 3-17Приказ на склучени договори за користење на еКат системот 

 
                Извор: Интерни документи АКН (2008-2013) 

 

 Промените во геодетската дејност, како носител АКН на поголемиот дел од 

активностите во оваа дејност, со Законот за катастар на недвижности и преку 

воспоставените регистри кои се во надлежност на Агенцијата, зголемен е потенцијалот 

на институцијата од аспект на нови сервиси кон нови целни групи и професионални 

корисници, како на пример, воспоставениот Регистар на цени и закупнини, кој содржи 

податоци за трансакциите и вредностите на недвижностите при извршени 

купопродажби и закупи а кои во согласност со методологијата за вршење на проценка 

на пазарната вредност на недвижностите е тема за проценителите и извршителите во 

постапките кои во согласност со Законите се во нивна надлежност.  

 Од податоците прикажани на слика 3.17 може да се забележи дека зголемувањето 

на бројот на корисници во континуитет од воспоставувањето на новите сервиси и 

услуги е во пораст посебно забележливо кај професионалните корисници нотари, 

геодетски фирми, извршители и општини, дејности и институции во кои промената во 

законската рамка комплементарно иницирала промени и во овие дејности и 

институции.  

 Зголемувањето на меѓузависноста на институционално ниво (судови, 

министерства, органи на државната управа, единици на локалната самоуправа), или 
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професионално корисничко ниво (нотари, извршители, проценители, овластени 

геодети - геодетски фирми, банки), подразбира соодветни поддржувачки промени и 

организациски дизајн, според кој секоја промена во геодетската дејност едновремено 

ќе иницира и ќе ги развива другите институционално поврзани организации. 

 За дизајнот на организациските промени во теоријата и практиката постои широк 

спектар на концептуални модели кои помагаат во донесувањето на одлуките „што 

треба да се промени и унапреди”, при што се развиени два пристапа, теоретски, 

базиран на емпириски истражувања и практични модели развиени врз база на искуства 

на одредени експерти во областа на дизајнот на организациите.60 

 Според Хернаус (Hernaus T. 2009), различни модели нудат различни перспективи 

во организациските системи неопходни за разбирање на клучните односи поврзани 

внатрешно со промените и спознавањето на сложеноста на организацијата. Модел кој 

посебно го нагласува е моделот ѕвезда развиен од Галбрајт (Jay R.Galbraith 1973).  

 Моделот поради новите научни достигнувања и практични знаења, но и поради 

големата застапеност во теоријата и значајна примена во праксата постојано е 

ревидиран и прилагодуван на новите деловни услови, со што се етаблирал како 

моментално еден од водечки теориски модел во областа на организацискиот дизајн. 

 Овој модел, правилата и политиката на организацискиот дизајн го дефинира во пет 

категории во кои можат да се идентификуваат или се исти со елементите за 

управување детектирани со промените во геодетската дејност и тоа: 

1. Работни процеси  

 Надлежности во геодетската дејност  

Странични интегративни и комплементарни процеси и промени 

во поврзани институции и професионални корисници; 

2. Организациска структура 

 Организациска структура 

Збир на составни елементи кои ги дефинира процесите и 

координацијата на активностите во организацијата 

3. Управувачки процеси 

 Дистрибутивни системи 

 Сервиси, производи и услуги 

                                                             
60 Hernaus Tomislav 2009, Temelji organizacisjskog dizajna, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
Zagreb, стр.12 
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Процеси и промени поврзани со управувањето со ГКИС како  

дефиниција за сервисна ориентација кон професионалните 

корисници и поврзани институции во дејноста и услуги кон 

граѓаните; 

4. Систем на наградување 

5. Вештини и знаење на вработените 

 Човечки ресурси 

Две клучни категории, систем на наградување, вештини и знаење 

на вработените од сегментот на човечките ресурси и 

управувањето со промените.  

 

                         Слика 3-18 Приказ на моделот ѕвезда – J.R.Galbraith 

 
Извор:Приспособено од Hernaus Tomislav 2009, Temelji organizacisjskog dizajna, 

Sveučilište u Zagrebu,Ekonomski fakultet, Zagreb, стр.13; Galbraith (2002: 15.) 
 

 Во овој модел на ѕвезда, стратегијата според Галбрајт (Galbraith, 2002), 

претставува формула за успех со која се утврдуваат целите кои треба да се остварат. 

Исто така, нагласува кои се клучните активности за организацијата и претставува 

основа за спроведување на оптималните размени на одлуки помеѓу различните 

организациски елементи и единици. 

 Она што може да се констатира во овој модел, иако клучен сегмент од 

организацијата е недостатокот на елементот организациска култура.  
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 Според Хернаус (Hernaus T. 2009), организациската култура не е експлицитно 

опфатена во моделот поради неможноста таа да биде дизајнирана, бидејќи се состои од 

заеднички вредности, мислења и норми на однесување кои со градени со текот на 

времето и норми до кои се придржуваат вработените. 

 Сепак, организациската култура како елемент од организацијата, во нашето 

општествено опкружување и функционирање на организациите, посебно во 

институциите од јавниот сектор, во голема мерка игра важна улога во креирањето на 

јавното мислење, кредибилитетот и авторитетот на самата организација односно 

институција и која недвосмислено е поврзана со градењето на капацитетите и 

човечките ресурси, влијае и на степенот на меѓузависноста кај промените во 

геодетската дејност.  

 Современите трендови и модели во дизајнирањето на организацијата 

(организациска структура, работни процеси, човечки ресурси, организациска култура) 

се во насока и се базираат на имплементацијата и реализација на стратегијата на 

организацијата со активности кои подразбираат редизајн на организациската структура 

и работните процеси. Спроведувањето и моделирањето на промените потребно е да 

обезбедат и функционирање на меѓусебно поврзаните процеси и остварување на 

протокот на информации и сервиси помеѓу поврзаните субјекти во геодетската 

дејност. 

 Еден од овие современи модели кој наоѓа голема примена и има структуриран 

пристап во утврдувањето на организациските елементи и нивната меѓузависност, а се 

важни за SWOT-анализата (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats) односно 

детектирање на силината, слабоста, можностите и опасностите во организациите е 

интегрираниот организациски модел (ИОМ). 

 Овој модел ги дефинира факторите кои имаат влијание на организацијата и 

промените и тоа како: 

 Надворешни 
- можности/прилики и 

- опасности 

 Внатрешни 
- силина и  

- слабости 
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                             Слика 3-19 Приказ на Интегриран организациски модел 

 
Извор: Приспособено од:https://www.zaklada-slagalica.hr/hr/istrazivanja-publikacije/tacso-prirucnici-za-

organizacije-civilnog-drustva-link-205/ (пристапено 24.05.2021) 
 
 Поврзаноста и меѓузависноста на клучните организациски елементи кај промените 

во геодетската дејност на меѓусебно поврзаните правни субјекти и институции 

најголемо влијание во работните процеси имаат долгорочните економски и 

општествени политики на Владата, а тие се реализираат преку реформи во јавните 

институции и реализација на стратешките приоритети на Владата со соодветни измени 

во законските и подзаконските решенија.  

 Соодветното приспособување на организациите, институциите и професионалните 

корисници на новонастанатите околности кои најчесто се фактори на надворешно 

влијание, најчесто измени во законските решенија, ја наметнува потребата од 

соодветна промена во самата организациска структура. 

 Darwin, во своето дело “За потеклото на видовитe” (On the Origin of Species), 

нагласува дека “Нема да преживеат ниту најјаките ниту најинтелигентните видови, 

туку оние кои најбрзо ќе се прилагодат на промените”. Оваа тврдење може да се 

примени и на претпријатијата.61 

 

 

                                                             
61 Zook, C. and Allen, J. (2001), Profit from the Core – Growth Strategy in an Era of Turbulence, Harvard 
Business School Press, Boston,стр.118. 
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         Слика 3-20 Поврзаност и меѓузависност на клучните организациски елементи 

 
Извор: Приспособено од:Jones,G.R. (2013), Organizational Theory, Design, and Change, 

Pearson/Prentice Hall Company, Boston, MA,стр.8 
 

 Денес но и во иднина сѐ поголем предизвик ќе претставува управувањето со 

промените во организациите провоцирани од развојот на информатичката 

технологија која влијае на организациската структура со менување на начинот на 

комуникацијата помеѓу вработените, очекувањата и барањата на професионалните 

корисници. 

 Без разлика на причините и факторите кои влијаат на промените, дали се 

внатрешни или надворешни влијанија, потребата за континуирано спроведување на 

промените во геодетската дејност неминовно секогаш ќе се рефлектира и ќе иницира 

промени во меѓусебно поврзаните субјекти а кои и во иднина ќе произлегуваат од 

законски измени или структурни реформи во самите институции. 

 Соодветното управување со човечките ресурси и во иднина ќе претставува 

основа за јакнење на интерните капацитети на институциите со стекнување на нови  
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знаења за примена на новите технологии во процесите и сервисите во геодетската 

дејност преку одржување на соодветни генерички обуки и обуки за професионалните 

корисници.  

 Сите промени на елементите за управување во геодетската дејност и во иднина 

треба да ги имаат предвид и приоритет предизвиците за обезбедување на брзи, 

навремени и кориснички подобрени сервиси, производи и услуги кон 

професионалните корисници кои ќе обезбедат соодветна перформанса во геодетската 

дејност. 

 Воедно, институциите и организациите без разлика дали се од сегментот на 

јавниот или приватниот сектор, потребно е да бидат способни да одговорат и на 

предизвици како ситуацијата од 20020-20121 година предизвикана од пандемијата со 

КОВИД-19 со редизајн на работната околина, работа од далечина, флексибилно 

работно време и други промени кои соодветно ќе одговорат на предизвиците и 

сменетите околности за квалитетно функционирање на организацијата.  
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3.7. Квалитативни и квантитативни димензии на промените  

     во геодетската дејност 

 

 Успешноста на организацијата во спроведувањето и постигнувањето на 

поставените цели и задачи е поврзано со способноста за насочување на активностите 

кон критичните работни процеси кои влијаат на успешноста во постигнувањето на 

целите и задачите преку показатели за ефективноста и ефикасноста, квалитетот и 

квантитетот на спроведените промени. 

 Поради специфичноста на геодетската дејност поврзана со многу други дејности 

како градежниот сектор, просторното урбанистичко планирање, пазарот на 

недвижности, финансискиот сектор, нотарската и извршителска дејност и приватните 

геодетски фирми, го прикажува високото ниво на одговорност и обврската за стручен 

пристап при спроведувањето на промените од квалитативен и квантитативен карактер. 

 Динамичноста на целокупните текови во општеството предизвикани од 

глобализација и развојот на нови технологии, неопходноста од спроведување и 

следење на овие промени ја наметнува потребата за флексибилност во организациите 

поврзани со процесите во геодетската дејност. 

 Во оваа насока планираните промени во геодетската дејност треба да обезбедат 

подобрување на квалитетот на податоците за недвижностите запишани во катастарот 

на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти, поедноставување на 

постапките и процедурите во електронските системи и зголемување на бројот на 

сервисни услуги кон професионалните корисници.  

 Обезбедувањето на сигурен и ефикасен пристап до податоците од ГКИС преку 

електронските сервиси и системи со подобрување на корисничките интерфејси и 

примената на новите достигнувања во информатичката технологија, потребно е да 

обезбедат соодветно ниво на проток на информации и податоци дистрибуирани кон 

физичките и правните лица, корисници на услугите на Агенцијата.  

 Новите техники и методи за аквизиција и дистрибуција на просторните податоци 

воспоставени преку новите дистрибутивни портали на Агенцијата, ќе обезбедат и 

подобрување на услугите на приватните геодетски фирми кон корисниците на 

услугите од вршењето на приватната геодетска дејност.  
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 Овие нови сервиси ќе овозможат намалување на трошоците во работењето на 

геодетските фирми со полесен пристап и намалување на времетраењето потребно за 

обезбедување на потребните податоци од ГКИС кои се  потребни во постапките за 

извршување на одреден сервис кон крајните корисници на услугите.  

 Воспоставување на рамнотежа помеѓу барањата на професионалните корисници, 

бизнис заедницата и граѓаните како засегнати страни и можностите од технички, 

финансиски и правен аспект на АКН како двигател на промените и како кориснички 

сервисно ориентирана организација е основа за развој и подобрување на мрежната 

зависност на сите засегнати страни кои управуваат или ги очекуваат ефектите од 

промените во геодетската дејност.  

  

 

3.7.1. Фактори кои влијаат на генерирање и развој на промени во     

геодетската дејност 

 

 Во претходно обработениот наслов од оваа дисертација е нагласено значењето на 

факторите кои влијаат врз генерирање, развој и забрзување на промените во 

геодетската дејност со меѓусебно поврзаните правни субјекти и заинтересирани страни 

како клучни екстерни и интерни фактори. 

 Интегрираниот организациски модел илустративно го прикажува влијанието и 

зависноста помеѓу факторите и засегнатите страни во геодетската дејност од каде 

може да се идентификуваат надворешните и внатрешни фактори кои ги иницираат и 

забрзуваат промените дефинирани како можности и прилики, опасности, силни и 

слаби страни на организацијата во процесот на спроведување на промените. 

 Клучните екстерни фактори кои влијаат врз промените, поврзани се со 

долгорочните стратешки приоритети и цели на Владата на Република Северна 

Македонија и приоритетите на Агенцијата како сервисно ориентирана институција. 

 Основната категоризација на екстерните фактори прикажани во интегрираниот 

организациски модел може да се идентификуваат како: 

 економски и политички; 

 технички и 

 социјално-културни фактори. 
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      Слика 3-21Приказ на влијание на фактори и засегнати страни  
       врз промените во геодетската дејност 

 
Извор:Приспособено од:https://www.zaklada-slagalica.hr/hr/istrazivanja-publikacije/tacso-prirucnici-za-

organizacije-civilnog-drustva-link-205/, (пристапено 24.05.2021) 
 

 Економските и политичките фактори кои влијаат на генерирање и развој на 

промените поврзани се со донесување на нови законски решенија во поврзаните 

дејности со геодетската дејност, посебно во сегментите на секторите кои може де се 

идентификуваат како двигатели и тоа: 

 урбанизам и просторно планирање; 

 градежништво и промет со недвижности; 

 имотно-правни работи, даноци и даночна политика и 

 животна средина и локална самоуправа; 

 Потребата за уредување на просторот за хумано и урбано живеење претставува 

континуиран и динамичен процес во современиот општествен и економски развој на 

државата. Овие динамични процеси ја наметнуваат потребата и од соодветна 

современа рамка на законската регулатива и подзаконските акти. Овие промени 

влијаат и генерираат промени и во геодетската дејност преку поврзаните процеси на 

донесувањето на урбанистичката и планска документација а интегрирани во 

постојните сервисите како: 

 е-урбанизам и  

 графички регистар на градежно земјиште; 
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 Овие сервиси во целост обезбедуваат транспарентност на постапките за 

донесување на урбанистичко-планската документација и достапност на податоците за 

професионалните корисници и институции кои се вклучени во донесувањето и 

изготвувањето на урбанистичките  планови и урбанистичко планската документација и 

тоа: министерства, локална самоуправа, државни агенции, планери и други.62 

 Градежниот сектор и пазарот на недвижности како сектор со најголем удел во 

пазарот на недвижности ја наметна и во иднина ќе иницира и ќе има влијание во 

геодетската дејност од аспект на вршење на работи од сегментот на инженерската 

геодезија и потребата од брз сервис при регистрирањето и трансакциите со 

недвижностите во сегментот катастар на недвижности и инфраструктура. 

 Од потребата за брзи и сигурни трансакции при прометот со недвижностите, 

направена е современа надградба на електронскиот систем еКат со воспоставување на 

институтот “предбележување на идна градба” и сервисот “лист за предбележување”.  

 Оваа промена која е поврзана со измени во Законот за градење и Законот за 

катастар на недвижности во целост ги поврза интересите на инвеститорите и 

градежните компании од една страна со институциите коишто се инволвирани во 

постапките и процесот од обезбедување на одобрение за градење во согласност со 

нивните надлежности, Општина или Министерство за транспорт и врски, нотарската 

дејност и Агенцијата од друга страна.  

 Реализацијата на урбанистичките планови и активностите во градежниот сектор 

тесно се поврзани со решавање на имотно–правни прашања и постапките за наплата на 

даноците при трансакциите со градежното земјиште како недвижност. 

 Во овој сегмент овластените геодетски субјекти како вршители на геодетски 

работи со пренесени јавни овластувања во геодетската дејност, учествуваат во 

процесот преку изготвување на соодветна документација во форма на геодетски 

елаборати кои ги содржат неопходните податоци за недвижностите (катастарските 

парцели) кои се опфатени во урбанистичката планска документација или постапките за 

експропријација при реализација на објектите од јавен интерес, а се предмет на 

трансакција. 

  

  

                                                             
62Извор: https://www.katastar.gov.mk/регистри/графички-регистар-на-градежно-земјиш/ (пристапено на 
13.06.2021) 
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 Заштитата на животната средина денес не претставува само парадигма со која 

светот ќе го гледаме само како подобро место за живеење и придобивки низ призмата 

на економскиот и технолошки развој. Потребата за современ пристап во решавањето 

на сѐ поголемиот број на еколошки проблеми предизвикани од брзиот економско-

технолошки развој и влијанието на човекот врз природата резултира со промените во 

геодетската дејност. 

 Современите геоинформациски системи за дистрибуција на просторните податоци 

и интероперабилноста помеѓу институциите во системот како што е примерот со 

националната инфраструктура на просторни податоци -НИПП, претставува сервис во 

кој меѓу другите се содржани и податоци за заштитени области, системи за следење на 

животната средина, енергетски извори, природни ризични зони и друго63.   

 Активностите на органите на локалната самоуправа и потребите на општините 

исто така претставуваат фактор и имаат влијание во развојот на геодетската дејност а 

кои се условени со преземените надлежности од централно ниво. За оваа цел развиени 

се и воспоставени неколку регистри во Агенцијата за катастар на недвижности кои 

претставуваат сервиси наменети за единиците на локалната самоуправа, како што се: 

 регистар на улици и куќни броеви; 

 регистар на просторни единици.  

 Овие сервиси кои содржат описни и просторни податоци по принципот на 

територијален опфат поврзани се со останатите регистри кои се водат во Агенцијата, а 

нивното воспоставување и водење е условено од потребите на општините и локалната 

самоуправа за поефикасно управување со потребите на граѓаните и локалната 

заедница. 

 Во факторите кои влијаат врз развојот на промените во геодетската дејност е и 

групата на притисок во која може да се идентификуваат медиумите, професионални 

комори, невладини организации и здруженија.  

 Водени од потребите за пристап до информации од јавен и друг карактер, 

реализирање на барања на професионални корисници кои се членови на соодветни 

комори, воспоставувањето на нови и подобрување на постоечките сервиси и услуги во 

функционирањето на институциите, а како засегнати страни поврзани со активностите 

                                                             
63Извор:https://nipp.katastar.gov.mk/, пристапено на 27.02.2022 год. 
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во геодетската дејност, голем дел од промените се иницирани од претставници на оваа 

група на притисок.  

 Потребите на заинтересираните страни посебно во сегментот на функционирањето 

на приватните правни субјекти кои вршат геодетска дејност, нотарите, проценителите 

и другите професионални корисници се клучен сегмент од развојот на промените во 

геодетската дејност кога станува збор за промени во сервисите и услугите преку 

електронските системи на Агенцијата.  

 Континуираната потреба за воспоставување на нови услуги кои се во насока на 

поефикасно функционирање, сервиси и услуги кон граѓаните но и законската обврска 

за поврзување со системите за дистрибуција и користење на податоците од ГКИС не 

само на професионалните корисници туку и на органите во состав на извршната и 

судска власт претставуваат главен фактор за континуирани промени во геодетската 

дејност. 

 Наведените фактори и заинтересирани страни само ја потврдуваат тезата за 

поврзаноста на геодетската дејност со други дејности која од аспект на развој на 

услуги и сервиси за професионалните корисници и дистрибуцијата на податоците е 

клучна за нивното функционирање, а обезбедено и преку соодветна законска рамка, 

претставува основа за генерирање на промени во геодетската дејност посебно во 

сегментот на катастарот на недвижности како дел од геодетската наука.  

 Поврзаноста и меѓусебната зависност како последица на интегрираните процеси, 

интероперабилноста помеѓу институциите во состав на Владата, современите 

тенденции и долгорочни процеси и стратегии во насока на дигиталната 

трансформација на електронските услуги се во насока на потврда и зголемување на 

зависноста на институциите со промените во геодетската дејност.  

  

 

3.7.2. Мрежна зависност на институциите кои управуваат со промените во 

 геодетската дејност 

 

 Управувањето со промените во геодетската дејност во Република Северна 

Македонија и постигнувањето на низа цели поврзани со подобрување на 

институционалните капацитети и стратешките определби, креирање на политики на 

Владата во остварување на квалитетна земјишна политика и управување со 
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недвижностите, а во функција на воспоставување на ефикасен и квалитетен систем, 

тесно е поврзано со активностите и спроведувањето на промените во Агенцијата за 

катастар на недвижности. 

 Клучните реформи кои се направени во геодетската дејност со пренесувањето на 

јавните овластувања за вршење на теренски геодетски работи во приватниот сектор 

односно овластените правни субјекти за вршење на геодетска дејност заедно со 

реформите во катастарскиот систем и воспоставувањето на современи геодетски 

референтни системи, претставуваат основа за воспоставување на функционален систем 

за управување со недвижностите. 

 Воспоставен современ катастар на недвижности и современа геодетска 

инфраструктура се едни од важните предуслови за ефикасен и ефективен пазар на 

недвижности со функционални институции инволвирани во процесите и постапките за 

трансакции на недвижностите. 

 Интегрирањето на описните податоци (земјишни книги - катастар на земјиште) и  

просторните податоци од геодетските подлоги (катастарски планови) во еден 

единствен регистар – воспоставен катастар на недвижности и современа база на 

податоци (ГКИС) претставува еден од посовремените системи за управување и 

регистрација на недвижниот имот со воспоставени квалитетни сервиси и услуги и 

функционални институции професионални корисници со пренесени јавни овластувања 

кои се вклучени во процесите за администрирање со недвижностите и тоа во следните 

сегменти: 

 премер на недвижности; 

- овластени геодетски субјекти од приватен сектор 

 трансакции и пазар на недвижен имот; 

- нотари и адвокати 

- банки 

- даночни служби 

 изградба и просторно планирање; 

- општини и надлежни министерства 

- компании од градежен сектор и просторно планирање. 
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 Функционални институции кои се инволвирани во процесите според моделот на 

Baldwin and Dale64 во пазарна економија и земји во кои се спроведени реформите во 

земјишната политика и управувањето со недвижностите, а приспособено според 

состојбата во Република Северна Македонија е следната: 

 постои усогласена рамка за управување и администрирање со 

недвижностите; 

 функционира протокот на информации; 

 воспоставен е систем и регулаторни постапки за квалитетот на податоците; 

 воспоставувањето на хипотеки врз недвижностите е лесно достапно; 

 постои можност за поддршка и проценка на пазарната вредност на 

недвижностите за потребите на даночниот систем – данокот на имот и 

 системот за регистрација на недвижностите во целост е воспоставен. 

 Меѓусебната зависност на институциите кои се вклучени во процесите и 

промените поврзани со геодетската дејност и управувањето со недвижностите, во 

голема мерка зависи од законската регулатива која во основа е комплексна, имајќи го 

предвид фактот за поделеноста на надлежностите помеѓу повеќе министерства, 

агенции, општини, приватен сектор и поединци со пренесени овластувања (нотари, 

извршители, овластени геодети) не така ретко проследени со чести измени на 

регулаторната рамка и надлежности кои се преклопуваат.   

 Од регулаторната основа за модалитетите на институционалната зависност, 

произлегува и поврзаноста на технолошко ниво регулирана со материјалниот Закон за 

катастар на недвижности во кој се обезбедени нормите за користење на електронските 

системи на Агенцијата. 

 Важноста на интероперабилноста и меѓусебната поврзаност е нагласена и во 

Националната стратегија за развој на информатичко општество во делот за е-Бизнис 

како иновативен начин за работа на претпријатијата преку активно користење на 

информатичко-комуникациските технологии и дигитализација на бизнис -процесите65. 

 

 

 

 

                                                             
64Dale, P. and Baldwin, R.(2000), Lessons Learnt from the Emerging Land Markets in Central and Eastern 

Europe,Quo Vadis-International Conference FIG,Proceedings,Prague, p.9 
65Работна група,...(и др.), (2005), Национална стратегија за развој на информатичко општество и 

акционен план на Република Македонија, Влада на Република Македонија, Скопје, стр.21–23   
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 Табела 3-5 Регулаторна рамка на надлежности за администрирање со недвижности 

 
 Извор:Приспособено од: Ричард Болдвин, (2007), Студија за пристап до земјиште за инвестиции,   
 Државен завод за геодетски работи,Скопје, страна 34 
 
 Целите кои се нагласени во стратегијата, а дадени како насоки со кои треба да се 

остварат со воведувањето на е-Бизнис е подобрување на економскиот развој преку 

обезбедување подобра економска ефикасност, конкурентност и профитабилност преку: 

 значително реорганизирање и подобрени бизнис процеси со соодветни 

модели за имплементација на е-Бизнис во претпријатијата и 

 електронска поврзаност меѓу деловните субјекти, граѓаните, јавната 

администрација и невладиниот сектор. 

 Основните придобивки кои би се оствариле со воспоставен механизам за 

електронско поврзување помеѓу инволвираните учесници во деловните процеси ќе 

претставува постигнување на поставени или дефинирани бизнис-цели меѓу кои и 

меѓусебната размена на информации преку електронски средства, намалување на 

трошоците и унапредување на меѓуинституционална соработка.  

 Во дефинираните проекти во оваа стратегија се наведени и активностите кои 

тогашниот Државен завод за геодетски работи како носител на геодетската дејност 

треба да ги спроведе и тоа: воспоставување географски информационен систем - ГИС, 

стандардизација во изработка на податочен модел за урбанистички планови и 

дигитален интегриран катастар во Република Македонија. 

 Мрежната зависност на институциите кои се поврзани со геодетските активности, 

а врз нив влијание имаат и промените во геодетската дејност се предмет на анализа за 

квантитативните индикатори за регулативата во извештаите на Светска банка за 
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компаративната бизнис регулатива Doing Business во кои се оценува и економскиот 

профил во Република Северна Македонија меѓу кои и за: 

 започнување бизнис; 

 добивање одобрение за градење; 

 регистрација на имот; 

 добивање кредити 

 плаќање данок. 

 Во секој од наведените квантитативни фактори, промените во геодетската дејност 

имале влијание на постигнатите резултати и напредокот во рангирањето на 

економскиот профил на Република Северна Македонија поради заемната условеност 

на процесите кои се од влијание за постапки за погоре наведените активности, а се 

оценувани според бројот на процедури, времетраење и цена на регистрирање и 

трансакции со недвижностите, квалитетот на системот за администрирање со 

недвижностите и други.   

 Покрај наведените квантитативни индикатори кои се поврзани со регулативата и 

промените во геодетската дејност во вкупното рангирање за економскиот профил за 

Република Северна Македонија како критериум за оценување се и индикаторите за 

добивање електрична енергија, заштитата на малцинските инвеститори, преку 

гранична трговија, законската рамка при спроведување договори и решавање на 

несолвентност и вработувањата. 

 Потребно е да се напомене дека мерењата и вредностите од рангирањето за 

одделни индикатори се однесуваат на одреден период во претходната и тековната 

година, а како податок за конкретната година е даден податокот кога е објавен 

извештајот од страна на Doing Business. 

 Според извештаите на Doing Business може да се идентификуваат институциите 

кај кои постои најголема меѓусебна поврзаност и условеност на процесите кои имаат 

влијание и го условуваат управувањето со промените во геодетската дејност. 

 Влијанието на промените и во иднина ќе биде одреден од каузалитетот на 

причинско-последичните процеси на сродните и поврзани дејности на субјектите 

поврзани со администрирањето и управувањето со просторните и атрибутни податоци 

занедвижностите. 
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      Табела 3-6 Рангирање на квантитативни фактори Doing Business за период 2010-2020 

 
       Извор:Приспособено од:https://www.doingbusiness.org/en/data(пристапено на 08.07.2021) 

 Во изминатиот период актуелната криза со пандемијата предизвикана од Covid-19 

го потврди фактот дека меѓусебната поврзаност и интероперабилност, користењето на 

современи комуникациски процеси и континуирани промени во начините на 

користење и употреба на дистрибутивните системи за просторни податоци кон 

професионалните корисници ја потврдуваат потребата за континуирани промени во 

геодетската дејност.  
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3.7.3. Планирани, континуирани промени за долгорочен организациски  

  развој на геодетската дејност 

 

 Како резултат на информатичко-технолошката револуција во изминатите две 

децении посебно во сегментот на аквизиција и дистрибуција на просторните податоци 

поврзани за недвижностите администрирани и управувани од страна на геодетските 

субјекти го трасираа севкупниот развој на геодетската дејност. 

 Посебен акцент и стожер на промените слободно може да се каже дека е 

револуционерниот трансфер на надлежностите кои се однесуваа на вршење на 

теренските оперативни геодетски работи опфатени со Закон за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на 

недвижностите (“Сл. весник на РМ” број 84/2005).  

 Со овој Закон за првпат е овозможено функционирање и вршење на геодетска 

дејност од страна на приватни трговски друштва регистрирани во согласност со 

Законот за трговските  друштва како Трговец поединец - овластен геодет или Трговско 

друштво за геодетски работи. 

 Ова претставуваше основа за долгорочниот организациски развој на геодетската 

дејност кој претстоеше пред сѐ од аспект на подобрување на услугите кон крајните 

корисници, имајќи го предвид малиот процент на воспоставен катастар на 

недвижности на територијата на Република Македонија и нискиот процент на 

запишаните права на недвижностите во катастарот на недвижности во само 44,68% од 

вкупно 1692 катастарски општини66.  

 Воспоставените процедури презентирани и дефинирани во подзаконските акти 

интегрираа неколку значајни постапки во процесот на елаборирање на активностите и 

тоа: 

 теренски работи - премер на недвижностите; 

 обработка на податоците; 

 презентирање и дистрибуција на податоците до нарачателот 

 Во периодот од 2008 – 2013 година се случуваат низа на планирани континуирани 

промени во геодетската дејност од аспект на долгорочен организациски развој со 

донесување на измени во или нови законски рамки. 

 

                                                             
66Извор: Преглед 2005, Државен завод за геодетски работи, Скопје, 2005, стр.17. 
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        Табела 3-7 Изложен и неизложен имот –парцели, состојба 2005 година. 

 
                  Извор: Приспособено од: Преглед 2005, Државен завод за геодетски работи на РМ. 

 Со Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на РМ’’ бр.40/2008) 

Државниот завод за геодетски работи се трансформира во нова организациска 

структура како Агенција за катастар на недвижности со надлежности ’’За вршење на 

работите на востановување и одржување на катастарот на недвижностите, 

управувањето со геодетско-катастарскиот информационен систем, како и 

воспоставувањето, одржувањето и јавниот пристап до националната инфраструктура 

на просторните податоци’’67. 

 Овие законски измени овозможија рамка за реализација на низа стратешки 

приоритети кои имаа големо значење и влијание за развојот на геодетската дејност и 

тоа од неколку важни аспекти. 

 Од организациски аспект формирана е Агенција со нова организациска структура 

и надлежности кои се во насока на обезбедување на: 

                                                             
67Закон за катастар на недвижности, Службен весник на Република Македонија бр.40/2008 
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 законито и стручно работење; 

 транспарентност и ефикасност во работењето; 

 сервисно ориентирани и професионални услуги. 

 Од аспект на сервиси и услуги за корисниците со овие законски измени и 

организациски промени овозможени се услови за: 

 нова форма на запишување на правата на недвижностите – поединечно 

запишување на правата; 

 зголемена доверба преку транспарентност на постапките; 

 воспоставена стандардна оперативна процедура за елаборирање на 

извршените геодетски работи; 

 намалено потребно време за оперативни теренски мерења и трошоци за 

корисниците на геодетските услуги. 

 Со ова законско решение за првпат е дефинирано одржувањето, користењето, 

дистрибуцијата, обработката, користењето и управувањето со Геодетско 

катастарскиот информационен систем – ГКИС. Системот ги содржи просторните и 

описни податоци од катастарот на недвижности, основните геодетски работи, 

топографските карти  и основните геодетски работи, податоци за објекти и просторни 

единици.   

 Покрај организациските промени во функционирањето и надлежностите на 

новоформираната Агенција за катастар на недвижности, за првпат со овој закон е 

регулирано и здружувањето на овластените геодети во Комора со јавни овластувања 

кои се однесуваат на постапките за стекнување, продолжување, престанок и 

одземање на овластувањето за овластен геодет.   

 Со овој Закон се воспостави и во системот на регистрацијата на недвижен имот се 

воведе институтот - Лист за предбележување на градба кој се издава врз основа на 

доставена градежно-техничка документација и правосилно одобрение за градење, а се 

однесува на предбележано право на сопственост на зграда, посебен дел од зграда или 

друг објект кој се започнува со градење, односно претставува идна градба. 

 Оваа законска норма овозможи сигурност при купопродажните активности и 

регулирање на правната сигурност помеѓу инвеститорите и купувачите на 

становите, оневозможувајќи една иста недвижност - стан да биде во исто време 

продаден на двајца или повеќе купувачи, појава која во претходните години и не беше 

така ретка. 
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 Воедно ова законско решение овозможи и развој на пазарот на недвижности како 

и сигурност на банкарскиот систем по однос на одобрувањето на хипотекарните 

кредити, имајќи предвид дека тие се прибележуваа во листот за предбележување врз 

основа на склучени купопродажни договори. 

 Со целосно воведувањето на новиот електронски систем (еКат) во 2012 година и 

воспоставувањето централна графичка база на катастарските планови МакЕдит 

заменет е стариот систем за регистрација во катастарот на недвижности со што се 

постигна унифицираност, ефективност и квалитет при изработката на геодетските 

елаборати од страна на приватните геодетски фирми. 

 Во 2013 година со донесување на новиот Закон за катастар на недвижности 

(,,Службен весник на РМ’’ бр.55/2013) регулирани се и предвидени нови надлежности 

на Агенцијата за катастар на недвижности. 

 Со ова законско решение се воспоставуваат и воведуваат следните активности и 

регистри како дел од ГКИС. 

 евидентирање и запишувањето на инфраструктурните објекти; 

 пресметување и евидентирање на вредноста на недвижностите, 

 Графички регистар за улици и куќни броеви и 

 Графички регистар за градежно земјиште. 

 Инфраструктурниот катастар, односно катастарот на инфраструктурни објекти е 

комплексна област и во себе го вклучува учеството на јавните претпријатија, 

приватните компании и физички лица. Дополнителен предизвик во неговото 

воспоставување претставува различното ниво на развој на наведените институции68. 

 Воспоставување на регистарот на цени и закупнини како основа за вршење на 

масовната процена на вредноста на недвижностите која со овој закон е во надлежност 

на АКН предвидено е евидентирање на вредностите на недвижностите содржани во 

правните исправи врз основа на кои се вржат промените во катастарот на 

недвижности. 

 Графичкиот регистар на улици и куќни броеви е предвидено да претставува 

регистар кој ги содржи просторните и описни податоци за улиците и куќните броеви 

воспоставен врз основа на критериум за креиран единствен идентификатор во 

зависност од припадноста и на бројот на општината, бројот на населеното место, 

бројот на улицата и куќниот број. Овој регистар во иднина ќе претставува основа за 

                                                             
68Димова, С. (2000), Катастар на инфраструктурни објекти, Академик дооел, Скопје, страна 11. 
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воспоставување на адресниот регистар, по донесувањето на законската рамка која во 

моментот на пишување на оваа дисертација сѐ уште е во фаза на изработка.  

 Графичкиот регистар за градежно земјиште содржи просторни и описни податоци 

за градежното земјиште. Регистарот се воспоставува и се управува врз основа на 

податоците добиени од урбанистичките планови и урбанистичко планската 

документација изготвени во електронска форма компатибилна со електронската 

форма во која се изготвени катастарските планови
69.  

 Воспоставувањето на овој регистар најдобро ја презентира интегрираноста на 

геодетските активности и дејност помеѓу слични и сродни дејности, во овој случај со 

архитектонската дејност во областа на уредувањето на просторот и урбанистичкото 

планирање и проектирање преку: 

 активностите на приватните геодетски друштва и изработувањето на 

ажурирана геодетска подлога како основa за проектирање; 

 интеграција на постапките преку унифицирање и обезбедување на 

компатибилност на графичките решенија и презентации на плановите; 

 поврзување на електронските софтверски системи е-урбанизам и 

регистарот на градежно земјиште.  

 Со ова ново законско решение извршена е и промена на надлежностите на 

Комората на овластени геодети и Агенцијата за катастар на недвижности, односно, 

надлежностите за издавање, одземање и продолжување, спроведувањето на испитот за 

овластен геодет и одржувањето на задолжителната едукација на овластените геодети ја 

презема Агенцијата, додека пак, надлежностите за издавање и одземање на лиценца за 

вршење на геодетски работи од страна на трговските друштва за геодетски работи 

преминува во надлежност на Комората на трговци поединци овластени геодети и 

трговски друштва за геодетски работи. 

 Oваа промена уредена со новиот закон во надлежностите на Агенцијата и 

комората направи ретрограден процес во развојот на професијата овластен геодет од 

аспект на професионалното здружување, кое во основа е здружување врз основа на 

образовни стандарди и правила.  

 Од друга страна, државата односно Aгенцијата ѝ пренесе надлежности на 

Kомората кои во основа се противречни имајќи го предвид фактот дека за пренесени 

јавни овластувања за вршење на теренски геодетски работи со законот од 2005 и 2008 

                                                             
69Закон за катастар на недвижности Службен весник на Република Македонија бр.55/2013 
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година од страна на Трговски друштва за геодетски работи, надлежностите во 

спроведувањето и реализацијата на јавните овластувања по однос на издавање и 

одземање на лиценца за вршење на геодетски работи, треба да врши орган – комората 

која е составена од претставници на овие друштва.  

 Новото законско решение го потврди динамичниот процес во развој на геодетската 

дејност во изминатите три децении од аспект на адаптирање на организациските 

перформанси поврзани со адаптирање на организациската структура и промени 

поврзани со нови или измени на постоечките законски решенија, новите технолошки 

достигнувања и пазарните услови и барања на корисниците. 

 Во согласност со новите ингеренции и надлежности на Агенцијата за катастар 

на недвижности иницирани и воспоставени со новиот закон, ја наметнаа потребата 

за е промена во организациската структура со формирање на нови одделенија и 

сектори со надлежности за воспоставување и одржување на новиот графички 

регистар на улици и куќни броеви и регистарот на градежно земјиште и соодветно 

обучен дел од вработениот кадар. 

 Воедно со новите и променетите надлежности на комората наметната е 

потребата на соодветно формирање на органи и тела во состав на комората за 

реализација на законските овластувања по однос на издавање и одземање на лиценца 

за вршење на оперативни теренски геодетски работи.  

 За Трговците поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски 

работи во согласност одредбите од новиот закон пропишана е обврската за 

усогласување на нивното работење по однос на соодветно усогласување по однос на 

издадените лиценци за вршење на теренските геодетски работи и нивна замена 

согласно новите одредби од законот. 

 Сите планирани и континуирани промени кои се случувале и интегрирале преку 

соодветни законски норми, а се однесувале на вршењето на геодетската дејност во 

изминатиот период биле следени со соодветни организациски промени кои 

овозможиле и соодветен развој во геодетската професија и дејност.  

 Актуелните состојби од аспект на планираните активности во геодетската дејност 

е иницирањето на новата законска регулатива која ќе овозможи следење на 

современите текови во општеството, потребите на професионалните корисници и 

развојот на новите решенија кои ги нуди информатичката технологија. 
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 Во оваа насока во процедура за донесување се новиот Закон за катастар на 

недвижности и регистри и новиот Закон за геодетска дејност. Два нови закона кои ќе 

овозможат современ пристап во функционирањето на електронскиот катастарски 

систем, брз и олеснет пристап во решавањето на постапките од аспект на 

вредноста за корисниците на услугите, зголемена доверба од страна на 

сопствениците и заинтересираните страни во катастарот на недвижности како 

јавна книга, целосна дигитализација на сите процеси и финално комплетирање на 

скенираната архивска граѓа. 

 Воедно, за очекување, а и предвидено во новото законско решение, е и 

подобрување во однос на детализирањето на надлежностите и организацискиот развој 

во вршењето на теренските геодетски работи од страна на приватните друштва за 

геодетски работи и надлежностите на Комората на Трговци поединци и трговски 

друштва за геодетски работи.  

  

 

3.8. Техники за управување со промените кај геодетските мерни системи за 

аквизиција на просторни податоци (Сателитски глобални навигациски 

системи - GNSS) 

 

 Потребата за ориентација на човекот во просторот овозможила развој на 

навигацијата како техника за движење и положба во просторот и компарација на 

одредени параметри на моменталната положба во однос на друга референтна точка. 

Историски, навигацијата од технолошки аспект, за жал, се развивала за воени потреби, 

со практична примена како конкретна техника и примена на технолошки решенија и 

опрема за ориентација може да се смета почетокот на Втората светска војна. 

 Најголем подем навигацијата и навигациските системи го доживуваат во периодот 

на развој на компјутерската наука и технологија и повторно за воени потреби, кога во 

1973 година со одлука на Министерството за одбрана на Соединетите Американски 

Држави е почнато со воспоставување на системот за глобално позиционирање денес 

познат како NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning 

System). 

 Иако првенствено развиен само за воени потреби, системот NAVSTAR GPS во 

почетокот на деведесеттите години од минатиот век ја почнува ерата на комерцијална 
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и цивилна употреба, со што прераснува во глобален систем за позиционирање, а со тоа 

го иницира развојот на соодветни системи од други држави како системот на Руската 

Федерација – GLONASS, Европската Унија – GALILEO, кинескиот BeiDou, и други. 

Различноста и појавата на глобалните навигациски земји ја наметна и потребата за 

востановување на поим со кој ќе ги обедини и ќе станат препознатливи овие системи. 

Оваа потреба е препознаена од Меѓународната Организација за Цивилна Авијација – 

ICAO (International Civil Aviation Organization). Во 1991 година од страна на оваа 

организација е востановен терминот GNSS (Global Navigation Satellite System), термин 

со кој се генерализирани глобалните навигациски сателитски системи.  

Системите кои првично беа развиени и изградени за воени потреби, денес наоѓаат 

широка примена и, едноставно, може да се каже дека претставуваат 

интердисциплинарно корисна и употреблива алатка. 

 Овие системи наоѓаат сѐ поголема примена и влијаат на развојот во широк 

дијапазон покрај во геодетската дејност така и во геофизиката, поморството, 

географските информациски системи, енергетиката, воздухопловството и други 

индустриски гранки.  

Во исто време, може да се постави и прашањето, дали способноста за 

дистрибуција на сателитските навигациски сигнали, не претставува и способност за 

ограничување на нивната достапност од страна на операторите кои ја имаат можноста 

и потенцијалот за деградација или елиминирање на достапноста за услугите на 

одредено подрачје, држава и во одредено време или период?. 

 Логичен одговор како последица на оваа прашање секако дека решението е во 

развој на независни глобални навигациски сателитски или регионални системи од 

различни држави во иднина ќе претставува повеќе од реалност и потреба имајќи го 

предвид фактот на сѐ поголемата зависност на многу дејности, корисници и индустрии 

од функционирањето и дистрибуцијата на сателитските навигациски услуги.  
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           Слика 3-22 Приказ на приходи од ГНСС уреди и сервиси 

 
            Извор: https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/uploads/euspa_market_report_2022.pdf, (пристапено на  14.03.2022 год.)
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3.9. Тенденции во управувањето со промените во геодетската дејност и 

нивните економски импликации 

 

 Промените во геодетската дејност и наука воопшто, во изминатите три декади 

слободно можеме да ги наречеме револуционерни, бидејќи имаа влијание во 

позначајните гранки од геодетската наука, меѓу кои: применета и инженерска 

геодезија, математичко-физичка и сателитска геодезија, фотограметрија, картографија 

и катастар.  

 На полето на практичната и инженерска геодезија, глобалните системи за 

позиционирање и мрежите на перманентни ГНСС-станици во втор план ги ставија 

класичните методи за вршење на премер како во применетата односно практична 

геодезија така и во инженерската геодезија. Не само методите на премер, туку во втор 

план со развојот на пасивната и активната ГНСС-мрежа, примарното значење го 

изгубија и геодетските основи како полигонската и градската тригонометриска мрежа, 

а класичните методи на геодетски мерења се заменети со кинематичка и статичка GPS-

метода. И покрај ова за одредени геодетски инженерски работи во кои е потребна 

висока прецизност сѐ уште се применуваат класични методи на премер и соодветни 

прецизни геодетски инструменти како теодолити и нивелири.  

 Промените во сегментот на математичко-физичката геодезија поврзани се со 

развојот на сателитската геодезија односно со почетоците на примената на глобалниот 

позициски систем (Global Positioning System –GPS) со што за решавање на одредени 

геодетски задачи како поврзување на континентите во еден единствен координатен 

систем практично со класичните геодетски методи не било возможно (Солариќ, 2001). 

Интердисциплинарноста на геодетската наука и дејност со другите сродни науки 

поврзана е и во овој сегмент, каде што со примена на методите на сателитската 

геодезија и мерења се постигнуваат високо прецизни и точни мерења и се добиваат 

податоци за потребите на геофизиката и на тектонските активности на земјината 

површина. Потребно е да се спомене дека за примена на овие методи како VLBI (Very 

Long Baseline Interferometry) и SLR (Satellite Laser Ranging) потребна е примена на 

современа мерна техника како моќни ласери и радиотелескопски антени, исклучително 

скапа техника и технологија која мал број на држави во светот ја имаат само за свои 

потреби, односно примената и употребата на податоците и мерењата од овие системи 

од научен аспект се интернационални и мултидисциплинарни.   
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 Трансформацијата од аналогни во дигитални процеси и кај фотограметријата како 

метода за премер во последните две децении е на високо ниво, процеси во кои 

аналогните класични стереофотограметриски инструменти се заменети со 

стреокомпаратори и графички станици кои овозможуваат дигитални записи на 

податоците. Кај овој сегмент од геодетската наука и дејност во последната деценија сѐ 

поголема примена наоѓаат беспилотните летала како мерна опрема за 

аерофотограметриска метода на премер, со што значително се намалуваат трошоците 

кога станува збор за примена на оваа метода за премер на подрачја со значително 

помали површини.  

 Како и во претходните гранки од геодетската наука и дејност така и во 

картографијата најважните промени поврзани се со развојот на информатичко-

компјутерската технологија, која во последните четири децении во континуитет од 

употреба ги исфрла механичката и фотомеханичката метода за производство на 

картографски материјал за денес да зборуваме за дигитална картографија и 

електронски картографски производи во ГИС-околина.   

 Со појавата на интернетот, картографските производи како по квантитет така и по 

квалитет им станаа достапни на голем дијапазон на корисници за кој било дел и 

држава во светот. Квалитетот на дигиталниот картографскиот материјал и производ 

денес со сигурност може да се каже дека е на многу повисоко ниво, обезбедено со 

брзите процеси на ажурирање на податоците во картографските бази, кои се далеку 

поедноставни за одржување и ажурирање на промените во дигитален формат со 

примена на соодветни картографски софтвери. 

 Катастарот и катастарскиот систем како дел од геодетската дејност претставуваат 

традиционален систем во кој со години се добро градени работните процеси и 

процедури, со кои се гарантира сигурноста во правата на недвижностите, не одолеа на 

влијанието на технолошкиот прогрес. Напротив, технолошката револуција, промените 

во општественото уредување, глобализацијата, а со тоа и зголемената 

институционална поврзаност, условија катастарскиот систем да помине низ значајни 

реформи.  

 Од првите стадиуми на развој на тапискиот систем, пописниот катастар и 

катастарот на земјиште денес зборуваме за интегрирани податоци за земјиштето, 

објектите и запишаните права односно за катастар на недвижности, катастар на 
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инфраструктурни објекти и 3Д катастар. Значаен напредок во примената на 

информатичката технологија во сегментот на катастарските системи е во процесите и 

методите на изработка на геодетските или катастарските планови во аналогна форма 

во соодветен размер и новите дигиталните катастарски планови и примената на новите 

ГИС-апликативни софтверски решенија за дистрибуција и сервиси за граѓаните и 

професионалните корисници.       

 Геодетската дејност и геодезијата како наука имаат исклучително важна улога во 

геоинформациските системи како современа алатка, а во поново време Web-GIS 

решенијата со примена на интернет-технологијата и протоколите за пренос и 

прикажување на податоците во ГИС-околина. 

 Корисноста од начинот на дистрибуција на податоците од геодетско катастарскиот 

информациски систем во ГИС-околина претставува можност овие податоци да се 

комбинираат и спојуваат со податоци од други системи дистрибуирани или одржувани 

од други институции, а со тоа се зголемува и целната група на заинтересирани страни 

за  користење на овие системи. 

 Овој напредок во геодетската наука и дејност од технолошки аспект секако 

продуцира и соодветни економски импликации предизвикани од константната потреба 

за постојано вложување во соодветна техника и технологија, која во чекор ќе ги следи 

иновативните  решенија поврзани со промените во геодетската дејност.  

 Развојот на новите софтверски решенија кои во последните години е во насока на 

Web-GIS  ориентиран сервис, несомнено има економски импликации од финансиски 

аспект имајќи го предвид фактот дека хардверската инфраструктура постојано или во 

краток временски период од експлоатација, делумно или воопшто не ги задоволува сѐ 

поголемите технолошки барања на современите Web-GIS ориентирани софтверски 

решенија, посебно во делот на хардверската инфраструктура поврзана со 

комуникациските технологии и пристапи од далечина до Web-сервисите на 

институциите. 

 Не помалку важно е и вложувањето во човечките ресурси од аспект на градење на 

капацитети на институциите со нови знаења. Обуките на стручниот кадар посебно на 

геодетскиот, се од суштинско значење за следење на технолошките промени и 

примената на нови мерни технологии. 

 Фактот дека технологијата ја менува геодетската дејност е неспорен. Новата мерна 

технологија и примената на GIS апликативните решенија бара стекнување на нови 



 
Управување со промените во технолошкиот сегмент, со нагласок на  

 нивната примена во геодетската дејност во Република Македонија 

 170 

 

 

знаења и развивање на нови вештини и познавања од областа на геоинфроматиката и 

ИТ-технологијата.  

 Од друга страна, за компаниите со пренесени јавни овластувања кои вршат работи 

од областа на геодетската дејност, поседувањето и набавката на мерна техника и 

современи мерни инструменти кои ќе бидат во чекор со времето и промените со 

новите технологии е повеќе од потреба.  

 

       Слика 3-23 Кориснички интерфејс на Web-GIS дистрибутивен геопортал OSSP 

 
      Извор: https://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/, (пристапено на 17.04.2021) 

  

 Новите методи за аквизиција на податоците со примената на новата мерна 

техника и инструменти и сервисите кои ги нуди мрежата на перманентни ГНСС 

станици, но и останатите сервиси за дистрибуција на податоците од ГКИС се 

далеку поекономични од аспект на факторот време, со што во голема мерка имаат 

влијание во формирањето на крајните цени на услугите и намалување на трошоците 

од тековното работење. 

 Во современото глобално окружување функционирањето на јавниот сектор и 

приватната бизнис-заедница, посебно во функционирањето на приватните геодетски 

компании кои се со делегирани јавни овластувања во вршењето на геодетските работи 

поврзани со премер и одржување на катастарот на недвижности, во време на 

технолошки придобивки, потребно е обезбедување бизнис-модели на процесите преку 

обезбедување брз и олеснет пристап до информациите и сервисите потребни и 

неопходни за остварување на својата бизнис-стратегија.  
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 Обезбедувањето на современа законска рамка со недвосмислено јасни и прецизни 

дефинирања на надлежностите и обврските во форма на Закон за геодетска дејност, 

Закон за регистрирање на имот и Закон за геодетски референтни системи, тренд во дел 

од европските држави, се во насока на целите за креирање на квалитетни промени во 

организациската перформанса во геодетската дејност.  

 Значењето на геодетската дејност и современите тенденции се декларирани и во 

неколку резолуции на Обединетите нации како резолуцијата 54/68 од 1999 година со 

наслов ,,Вселенскиот милениум: Виенска декларација за просторот и човекот” во која 

се наведени клучните активности, значењето, пристапот, унапредувањето и 

универзалниот пристап на глобалните навигациските системи во насока на одржлив 

развој во кризниот менаџмент, транспортот и геодезијата.  

 Исто така, и во резолуцијата 66/288 од 2012 година со наслов ,,Иднината што ја 

сакаме” донесена во рамките на Конференцијата на Обединетите нации за одржлив 

развој, потенцирана и нагласена е потребата и важноста на податоците од вселенската 

технологија меѓу кои и навигациските системи и геопросторните информации во  

креирањето проекти и политики за одржлив развој.  

 Не само во резолуциите и декларациите на Организацијата на Обединети нации, 

значењето на геодетската дејност и потребата за управување со промените се дел и од 

националните стратегии за економски долгорочен и одржлив развој поради влијанието 

и интегрираноста со другите сродни дејности во кои активностите и вршењето на 

геодетската дејност имаат голем удел и значење. 
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4. ТЕХНОЛОШКИ ДИМЕНЗИИ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА ПЕРФОРМАНСА 

ВО ГЕОДЕТСКАТА ДЕЈНОСТ 

 

4.1. Детализирање на нивоата на организациската перформанса во 

геодетската дејност 

  

 Девизата дека “ако нешто може да се измери, тогаш со тоа можеш и да 

управуваш”, сигурно најголемо симболично значење има за геодетската професија и 

дејност имајќи го како факт примарниот сегмент на геодетската наука по која е 

препознатлива, мерењето. Според Harbour (1997), мерењето на перформансата е поим 

со кој се опфаќа мерењето на реализацијата, без разлика дали станува збор за количина 

на производ или некој друг вид на остварување и мерење на процесните параметри кои 

влијаат на вкупното остварување на резултатите. 

 Исто така, според Harbour перформансата не е само тоа што се остварува, туку и 

како се остварува, додека пак нивото на перформансата е резултат на соодветно 

однесување и ефективна употреба на бараното знаење, вештина и компетенции. 

 Детализирањето на нивоата на перформансите, иако на прв поглед едноставен 

процес, всушност претставува комплексна зона, која вклучува анализа на бројни 

сегменти на нивоа со различни временски ориентациски аспекти на: 

 перформансaта во минатото; 

 постоечкото ниво на перформансата; 

 менувањето на перформансата низ одреден временски период и 

 планирање на перформансата. 

 Соодветната анализа и одговори на временските аспекти на нивоата на 

перформансата можат да ја дефинираат димензијата и интегрираноста на овие 

активности со управувањето, планирањето и контролата на процесите како во 

останатите научни дејности така и технолошката димензија на организациската 

перформанса во геодетската дејност.  

 Според различноста и бројноста на карактеристиките за детализирање на нивоата 

на перформансата, различни автори понудиле и различна класификација, па така, 

White (1996), детализирањето на перформансата го дефинира во зависност од изворот, 
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видот и референтноста на податоците како интерни и екстерни критериуми со 

споредба на резултати од други организации во однос на набљудуваната организација.  

 Според Flapper и др. (1996), класификацијата на нивоата на перформансата ја 

вршат според видот на одлуките (стратешки, тактички и оперативни), агрегациското 

ниво (вкупни и парцијални), и мерните единици (монетарни и физички) со кои може да 

се мери перформансата, а се однесуваат на видот на одлуките, како и вкупните и 

парцијални мерила на агрегациско ниво.  

 Карактеристична класификација на критериумите за детализирање на нивоата на 

организациската перформанса ја истакнал Tangen (2003) а се базира на критериумот за 

трошоците, квалитетот, брзината, зависноста и флексибилноста, во зависност од 

аспектот кој е предмет на анализа на перформансата. 

 Сите погоре наведени класификации укажуваат на фактот дека секоја организација 

и вршењето на одредена дејност имаат свои карактеристики и клучни фактори врз 

основа на кои се одредува нивото на нејзините перформанси. Од овие причини, во 

пракса се применуваат и се утврдуваат низа меѓусебно поврзани фактори и клучни 

димензии на перформансата, кои ќе се следат за дефиниран временски период на 

микро и макро ниво во организацијата.   

 Од аспект на микро и макро детализирање на нивоата на организациската 

перформанса, постојат три нивоа (слика 4.22) и тoa: 

 индивидуално; 

 процесно и 

 организациско ниво. 

 Детализирањето на перформансата на различните организациски нивоа се 

разликуваат и се прилагодуваат во зависност од релевантноста и карактеристиките на 

секое поединечно ниво. Така, на индивидуално ниво критериумите на перформансата 

се поврзани со процесите во организацијата кои зависат непосредно од вработените, од 

системот на наградување, стимулирање и нормирање на работните процеси.   

 На второто процесно ниво критериумите за детализирање и мерење на 

перформансата се трошоците, квантитетот и квалитетот, усогласеноста со стандардите, 

следење на процедурите и временската димензија за реализација на процесите. Во 

зависност од работните процеси, функциите и дејноста на организацијата дел од овие 

критериуми можат да бидат релевантни и за индивидуалното ниво на перформансата. 
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 Третото ниво на перформансата е организациското ниво а се однесува на 

детализирање и мерења на перформансата поврзани со финансиските показатели, 

растот и реализацијата на стратешките приоритети, задоволство на корисниците на 

услугите или купувачите, задоволство на вработените, технолошкиот напредок и 

развој на организацијата и друго.   

 

                         Слика 4-1 Организациски нивоа на перформанса 

 
Извор:Приспособено од:Amstrong, M.(2006), Performance Management, 

Key Strategies and Practical Guidelines, 3th edition,KoganPages, 

London and Philadelphia, стр.65 
 

 Основен предуслов за мерење на индивидуалните перформанси претставуваат 

разработените работни задачи и процедури за работа до ниво на поединец, со кој се 

очекува и претпоставува тој да го даде соодветниот придонес во реализацијата на 

обврските. Реализацијата во целост на остварување на задачите може да се очекува 

доколку постојат соодветни развиени механизми за поттикнување на задоволството кај 

вработените. 

 Мерењето на перформансите секако дека е поедноставно кај процесите во кои е 

возможно да се утврди работната норма врз основа на произведена количина на 

одреден производ или обем на извршена продажба. За разлика од организациите со 

производствени материјални процеси, сервисно ориентираните дејности посебно во 

органите во состав на министерствата и државната управа кои вршат услуги кон 

правните и физички лица во вид на сервиси за остварување на соодветни права, 

мерењето на перформансата претставува вистински предизвик. 
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 Основната причина за неможноста соодветно да се изврши мерење на 

индивидуалната перформанса претставуваат различните тежини и обемот на работа, на 

пример, при издавање на одобрение за градење, решение за приватизација, 

спроведување на нотарски акт за пренос на право на сопственост на недвижен имот. 

Ова се примери на случаи во кои финалниот производ е еден ист документ по форма и 

содржина како одобрение за градење, решение за приватизација или имотен лист, но 

по обем на потребното време,  тој да биде сработен или по основ на потребната 

документација може да биде сосема различен, што во основа го отежнува мерењето на 

перформансата.  

 Исклучителен напредок можеби и единствен случај во поновиот период од 2019 

година во Република Северна Македонија за првпат е воведен механизам на 

мотивирање на вработените во јавниот сектор, поточно во Агенцијата за катастар на 

недвижности, процес во кој кандидатот на оваа дисертација активно беше вклучен. 

 Преку соодветна законска рамка и измена во материјалната регулатива односно со 

Закон за изменување и дополнување на законот за катастар на недвижности (,,Службен 

весник на РСМ” бр.124/2019 од 18.06.2019) овозможено државните службеници во 

Агенцијата, основната плата и додатокот на плата за звање да им биде зголемена  во 

висина од 5% - 30%. Зголемувањето на основната плата е условено и детерминирано 

во зависност од: 

 специфичната природа на работните задачи и 

 посебности на извршувањето на посебните должности и овластувања. 

 Квалитативните критериуми за мерење на перформансата,а кои се однесуваат на 

специфичната природа на работните задачи и посебностите на извршувањето на 

посебните должности и овластувања дефинирани се во подзаконски акт Правилник за 

зголемување на основната плата и додатокот на плата за звање, нивната висина и 

начинот на утврдување. 

 Очекуваните резултати од примената на овој систем на вреднување, стимулирање 

и наградување е: 

 соодветен однос кон работните задачи; 

 зголемување на квалитетот на услугите; 

 промена во однесувањето во околината и влијание кон подобрување на 

деловната култура; 

 зголемена примена на личното знаење и вештини. 
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 Од очекуваните резултати, може да се каже дека нивото на индивидуалнaтa 

перформансa има значително влијание и импликации во вкупните организациски 

перформанси, со посебен акцент на креирањето на јавното мислење, очекувања и 

задоволство од страна на корисниците на сервисите и услугите кои ги нудат 

органите во состав на државната управа, како што е Агенцијата за катастар на 

недвижности и слични на неа. 

 Процесот како збир на координирани активности кои се насочени кон 

постигнување на одредена цел и која според Wealleans, (2001) има почетна и завршна 

точка претставува исклучителен важен сегмент за успешно работење на секоја 

организација. 

 

                    Слика 4-2 Дијаграм на активности  

 
         Извор:Тунџев Б., Србиноски З., Богдановски З, Системи за менаџмент  
                    со квалитет во геодезијата, Конференциски труд, Скопје, 2015, страна 20. 
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 Основните причини за мерење на перформансите на процесно ниво се 

настојувањата за непречено одвивање на процесите и детектирање на сегментите во 

постапките при реализација на процесите во кои е потребно соодветно подобрување и 

адаптирање.  

 Специфичноста во детализирањето и мерењето на перформансите на процесно 

ниво е во анализирање и прибирање на податоци од различни нивоа во организацијата 

од ниво на работен тим, одделение или сектор во зависност од нивото на кое се 

реализира одредена активност. 

 Според Wade и Recardo (2001), поради специфичноста на мерењето на 

перформансата на процесно нивоа предизвикана од различните организациски нивоа 

се користат различни техники за следење на перформансата како што се процесните 

(патни) карти и дијаграмите за активности. 

 На слика 4.23 прикажан е дијаграмот на активности во процесот на изработка на 

геодетски елаборати во приватно геодетско друштво во кој е имплементиран 

интегриран систем на управување како сервис кон заинтересирани страни.                     

 За разлика од дијаграмот на активности во кој се прикажани врските и релациите 

помеѓу поединечни активности кои се одвиваат внатре во процесот, процесната или 

патна карта ги детализира сите активности во процесот со попис и ниво на работна 

задача. Во табела 4-1 е прикажана процесна карта на процедурите во приватно 

геодетско друштво. 

 Со анализа на процесните карти се овозможува увид во потребното време за 

реализација на одредена активност, рационализација на трошоците, зголемена 

продуктивност и отстранување на непотребните активности во одреден процес или 

процедура. 

 Во зависност од основната дејност на организацијата или институцијата без 

разлика на формата на сопственост во пракса најчесто се користат процесните карти, 

но најдобро е кога се комбинираат со дијаграмите за активности (Wade и Recardo, 

2001). 

 Од тука произлегува и врската со мерењето на организациските перформанси која 

во основа претставува успешност на самата организација, а таа пак од различен агол на 

аспект и набљудување различно се и перципира.  
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        Табела 4-1Прoцесна (патна) карта за процедури во приватна геодетска фирма со имплементиран IMS  
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PRIEM NA STRANKA 

Priemot na stranki se vr{i isklu~ivo vo kancelariite na trgovskoto dru{tvo (zakonska obvrska 
regulirano vo ZKN), po prethodno najavuvawe i zaka`an termin. 

- Izvr{itel: administrator. 

      

2 

RAZGOVOR I RAZGLEDUVAWE DOKUMENTACIJA NA BARAWE 

Po priemot na strankata se vodi razgovor vo koj se obrazlo`uva baraweto i се dostavuva na uvid 
celokupnata dokumentacija vo kolku za navedenoto barawe istata ja poseduva. 

- Izvr{itel: ovlasten geodet-upravitel; 

Vo otsustvo na ovlasten geodet-upravitel vr{i rakovoditel na oddelenie. 

      

3 

POPOLNUVAWE NA BARAWE SO PODATOCI ZA NEDVI@NOSTA 

Po utvrdeniot vid na tipot na rabota koja treba da se izvr{uva strankata popolnuva barawe - izgot-
ven formular vo koj go naveduva vidot na rabota, podatoci za nedvi`nosta, kontakt telefon i dr. 

Ako stanuva zbor za ve{t naod, strankata se upatuva soglasno zakonskata regulativa, preku svoj 
polnomo{nik - advokat, da podnesat barawe za izrabotka na ve{t naod. 

Barawe za procenka na nedvi`en imot mo`e da bide podneseno od strana na Dr`avna institucija, so 
re{enie na Sud ili izvr{itel. 

Barawe za izgotvuvawe na ve{t naod mo`e da bide podneseno i od strana na nadle`na sudska 
institucija so re{enie za ve{ta~ewe po predmet. 

- Izvr{itel: popolnuva stranka (so nasoki od ovlasten geodet). 

Dostaveno re{enie ili nalog. 
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4 

ADMINISTRIRAWE SO BARAWE 

Ovaa faza opfa}a procedura na registracija i podgotovka na baraweto za formirawe na predmet i 
toa: 

 Registrirawe na baraweто vo delovodna kniga; 

Se zaveduva baraweto vo delovodnata kniga so delovoden broj so datum koga e podneseno baraweto i se 
formira predmet so celokupnata dostavena dokumentacija vo kolku postoi. 

 Podnesuvawe na elektronsko barawe do AKN za podatoci od GKIS; 

Vrz osnova na vidot na geodetskiot elaborat elektronski se podnesuva barawe do Agencijaта za 
katastar na nedvi`nosti za izdavawe na podatoci od Geodetsko informaciskiot sistem. 

 Priem na podatoci od AKN i rasporeduvawe vo datoteka; 

Po podnesenoto barawe zavisno od vidot, istite se dobivaat vo razli~en vremenski period. Po 
priemot se rasporeduvaat vo bazata na podatoci za tekovnata godina i registriraniot broj na predmet 
vo soodvetniot tip na folder otvoren prema vidot na geodetskite raboti.  

- Izvr{itel: administrator-tehni~ki sekretar. 
  Referent za geodetski raboti - ovlasteno ve{to lice. 

      

5 

RASPOREDUVAWE NA PREDMET  

Po kompletiraweto na predmetot so potrebnite podatoci od GKIS se vr{i rasporeduvawe na 
predmetot na referent od oddelenieto koj vo momentot e zadol`en so pomal broj predmeti kako i vo 
zavisnost od tipot na predmet. 

- Izvr{itel: ovlasten geodet-upravitel; 
Vo otsustvo na ovlasten geodet-upravitel vr{i rakovoditel na oddelenie; 

      

6 

KANCELARISKA OBRABOTKA NA PODATOCI 

Vo ovaa faza sleduva analiza i grafi~ka obrabotka na podatocite od GKIS za predmetnata 
nedvi`nost i podgotovka za terenski merewa koi se vr{at vo zavisnost od vidot na predmetot (nekoi 
vidovi na geodetski elaborati se izrabotuvaat samo vo kancelariska postapka). 

Ako se raboti za procenka na nedvi`nost, vo ovaa faza se vr{i analiza na dobienite podatoci so 
istra`uvawe na pazarot na nedvi`nosti, sklu~eni dogovori za nedvi`nosti na isto podra~je so 
predmetnata nedvi`nost kako i drugi podatoci. 

- Izvr{itel: referent za geodetski raboti - ovlasten procenitel/ovlasteno ve{to lice. 

      

7 ZAKA@UVAWE NA TERMIN ZA TERENSKI MEREWA       
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Za predmeti za koi se potrebni terenski merewa najmalku eden den prethodno se zaka`uva termin za 
izvr{uvawe na istite. Terenskite merewa gi izvr{uva referentot koj go vodi predmetot so u{te 
eden pomo{nik od oddelenieto.Po potreba za pogolem obem na rabota terenskite raboti se vr{at 
timski so site vraboteni od oddelenieto.  

Ako se raboti za procenka na nedvi`nost, vo soglasnost so zakonskata regulativа se vr{i uvid na 
nedvi`nosta koja e predmet na procenka so prethodno zaka`an termin so podnositelot na baraweto. 

Vo kolku se raboti za barawe podneseno po Zakon za parni~na postapka od strana na polnomo{nik -
Advokat, za potrebnite terenski merewa i uvidot na nedvi`nosta, najmalku eden den prethodno se 
zaka`uva termin za izvr{uvawe na istite. Vo kolku se raboti za predmet dostaven so re{enie od 
strana na nadle`en Sud, terenskite merewa se izvr{uvaat na zaka`an termin od strana na sudot. 

- Izvr{itel: referent za geodetski raboti - ovlasten procenitel/ovlastenove{to lice. 

8 

KANCELARISKA OBRABOTKA NA PODATOCI 

Po izvr{enite terenski merewa sleduva kancelariska analiti~ka i grafi~ka obrabotka na 
geodetskite merewa. Dobienite podatoci soglasno vidot i tipot se prezentiraat vo soodvetni 
formulari (poedini formulari definirani so podzakonski akti-pravilnici po ZKN). 

Po izvr{eniot uvid sleduva analiza i obrabotka na site parametri dobieni za predmetnata 
nedvi`nost. Podatocite od uvidot na lice mesto se prezentiraat vo soodveten formular i se vr{i 
valorizirawe na istite (soglasno metodologija za procenka na nedvi`en imot po Zakon za procenka). 

- Izvr{itel: referent za geodetski raboti - ovlasten procenitel/ovlasteno ve{to lice. 

      

9 

IZRABOTKA NA GEODETSKI ELABORAT 

Vo soglasnost so baraweto na strankata site podatoci koi se odnesuvaat na predmetnata nedvi`nost 
prezentirani kako dokumenti i soodvetni formulari se kompletiraat vo soodvetna forma na tip 
geodetski elaborat vo zavisnost od vidot na rabotata (izgledot na formata, sodr`inata i izgledot na 
geodetskiot elaborat e definiran so podzakonski akti-pravilnici po ZKN). Po kompletiraweto na 
geodetskiot elaborat istiot se izrabotuva vo elektronska i hartiena forma vo eden original i 
soodveten broj kopii.   

- Izvr{itel: referent za geodetski raboti. 

    

10 

IZRABOTKA NA IZVE[TAJ ZA PROCENKA 

Vo soglasnost so baraweto na strankata i raspolo`ivite podatoci koi se obezbedeni, a se odnesuvaat 
na predmetnata nedvi`nost prezentirani kako dokumenti, fotodokumentacija, tabeli i drugi 
podatoci, se kompletiraat vo soodvetna forma na izve{taj. Po kompletiraweto na izve{tajot istiot 
se izrabotuva vo elektronska forma vo potreben broj na primeroci.   
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- Izvr{itel: referent za geodetski raboti - ovlasten procenitel. 

11 

IZRABOTKA NA IZVE[TAJ ZA VE[T NAOD I MISLEWE  

Vo soglasnost so baraweto na strankata ili сudot a vrz osnova na dobienite rezultati od geodetskite 
merewa, uvidot vo dostavenata dokumentacija kako i vrz osnova na sporedba so podatocite za 
predmetnata nedvi`nost od katastarot na nedvi`nosti, se prezentiraat vo soodvetna forma vo 
izve{taj za ve{t naod  kako dokumenti, fotodokumentacija, tabeli, grafi~ki prilozi i druga forma 
na prezentacija na podatoci. Po kompletiraweto na izve{tajot za ve{t naod istiot se izrabotuva vo 
hariena forma vo potreben broj na primeroci.   

- Izvr{itel: referent za geodetski raboti - ovlasteno ve{to lice. 

    

12 

KONTROLA I POTPI[UVAWE NA GEODETSKI ELABORAT 

Se vr{i kontrola na site numeri~ki i grafi~ki podatoci sodr`ani vo geodetskiot elaborat za 
nedvi`nosta kojа bila predmet na rabota. Izraboteniot geodetski elaborat vo hartiena forma se 
potpi{uva svoera~no, dodeka pak, elektronskata forma so digitalen sertifikat.  

Se vr{i kontrola na site podatoci sodr`ani vo izve{tajot za procenetata pazarna vrednost na 
nedvi`nosta koja bila predmet na rabota. Izraboteniot izve{taj svoera~no se potpi{uva od strana 
na ovlasteniot procenitel i upravitelot na dru{tvoto. 

- Izvr{itel: ovlasten geodet - upravitel; 

      

13 

PAKUVAWE NA GEODETSKI ELABORAT/IZVE[TAJ/VE[T NAOD 

Po potpi{uvaweto na geodetskiot elaborat/izve{taj se vr{i pakuvawe na istiot vo soodveten broj  
primeroci za stranka. 

- Izvr{itel: administrator-tehni~ki sekretar. 

      

14 

ADMINISTRIRAWE SO ELABORATI/IZVE[TAI 

Sreduvawe na celokupnata dokumentacija od predmetot koja ostanuva kako primerok vo arhivata na 
dru{tvoto i podgotovka na istiot za izdavawe na strankata. 

- Izvr{itel: administrator-tehni~ki sekretar. 

      

15 

IZDAVAWE NA GEODETSKI ELABORATI/IZVE[TAI NA STRANKA 

Po kompletirawe na predmetot se izvestuva strankata deka po podnesenoto barawe od predmetot e 
zavr{en i izraboteniot geodetski elaborat/izve{taj mo`e da go podigne. Vo kolku baraweto e 
podneseno od strana na сud ili izvr{itel se vr{i pismena dostava po po{ta. 

- Izvr{itel: administrator-tehni~ki sekretar. 

      

        Извор:Тунџев Б., Србиноски З., Богдановски З, Системи за менаџмент со квалитет во геодезијата, Скопје, 2015, стр.20. 
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 За вработените, успешна организација претставува добра плата и други бенифити, 

за владата успешноста на една институција ја согледува преку придонесот во 

општеството во целина, сервисите и квалитетот на услугите кон граѓаните, 

пренесените јавни овластувања на нотарите и приватните геодетски фирми и други 

професионални корисници преку сервисите кои ги користат. 

 Мерењето на организациската перформанса која се базирало исклучиво на 

постигнатите финансиските резултати не ги прикажувало реално вистинските 

перформанси на организациите сѐ до деведесеттите години од минатиот век, кога 

почнува да се развиваат балансирани и мултидимензионални методи за мерење на 

перформансите меѓу кои: 

 Balanced Scorecard, развиен е во 1990 година од страна на професорот по 

сметководство на Универзитетот Харвард, Роберт Каплан и консултантот од Бостон, 

Давид Нортон. Овој метод ги зема предвид финансиските и нефинансиски критериуми 

и показатели со групирање и мерење на четири клучни димензии или перспективи на 

организациската перформанса и тоа: финансиска перспектива, перспектива на 

клиентите, перспектива на внатрешните процеси и перспектива во учењето и 

напредокот на вработените.  И покрај широката примена на овој метод и критики од 

одредени автори за недостатокот кој го има по однос на неможноста за споредба со 

слични или други референтни организации, овој метод нуди посебен придонес во 

проучувањето на врските помеѓу целите, стратегијата и перформансата на 

организацијата70.      

 EFQM моделот е модел за организациската извонредност развиен 1992 година од 

страна на European Foundation for Quality Management (EFQM) првенствено како рамка 

за доделување на европска награда за квалитет. Овој модел посебно внимание 

посветува и се базира на врската помеѓу задоволството на корисниците на услугите и 

производите, задоволството на вработените и влијанието на организацијата во 

општеството преку мерење на управувачката функција заснована на стратегијата и 

процесот на управување со ресурсите. 

 Модел на макропроцеси во организацијата е модел со кој се дефинира меѓусебната 

поврзаност на пет фази од работните процеси и мерењето на перформансите на тие 

процеси, влезни (inputi), процесирање, излезни (outputi), резултати и цели.  

  

                                                             
70Bakotic D, (2014), Suvremeni modeli za mjerenje organizacijskih performansi,Ekonomska misao i 

praksa,Sveuciliste u Dubrovniku, Дубровник, стр.374. 
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 Овој модел развиен од авторот Brown (1996) како предуслов за секој процес ги 

поставува односите помеѓу задоволните, способни и мотивирани вработени, 

задоволството и барањата на купувачите или корисниците на услугите од една страна 

и излезните резултати од тие процеси како квалитетни производи, услуги и 

финансиски резултати со задоволни купувачи и корисници на услугите од друга страна 

како крајна цел на организацијата. 

 

   Слика 4-3 EFQM модел на организациска извонредност 

 
    Извор: Приспособено од: https://www.allbusinesstemplates.com/es/template/EELDW/efqm-model/, 
    (пристапено на 20.02.2022) 

  

 Матрица за мерење на перформанси како модел за мерење на перформанси е 

воведен од страна на Keegan и др. (1989) поради потребата од балансирани мерења на 

организациската перформанса помеѓу трошочните и нетрошочните, интерните и 

екстерни критериуми. Недостаток на овој модел е неможноста на јасно дефинирање на 

врската помеѓу поединечните димензии на организациската перформанса. 

 Модел на каузалност на резултатите и неговите детерминанти е развиен како 

модел кој разликува два вида мерење на организациските перформанси поврзани со  

резултатите од конкурентноста и финансиските перформанси и детерминантите на 

резултатите, квалитетот, искористеност на ресурсите, флексибилноста и иновациите. 

 Моделот е развиен од Fitzerald и др. (1991) како модел кој во основа ги има 

причинско-последичните врски помеѓу остварените резултати во функција на 

постоечките перформанси поврзани со специфичните детерминанти со кои за 
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остварување на одредени цели би се идентификувале двигатели и извори на 

перформансата.  

 Покрај овие модели за спомнување се и моделот на призма на перформансите, 

моделот трошоци за квалитет, моделот трошоци за активности и техниката на 

стратешко мерење и извештаи.  

 Кај сите современи модели за мерење и детализирање на нивоата на 

организациската перформанса може да се идентификуваат заеднички карактеристики 

кои се однесуваат на финансиските и нефинансиските, интерните и екстерни 

критериуми и ефективноста и ефикасноста. 

 

                   Слика 4-4 Модел на каузалност на резултатите и неговите детерминанти 

РЕЗУЛТАТИ 
Финансиски перформанси 

Конкурентност 

ДЕТЕРМИНАНТИ 

Квалитет 

Флексибилност 

Искористеност на ресурси 

Иновации 
                     Извор: Приспособено од: https://hrcak.srce.hr/file/182473, 
                     (пристапено на 20.02.2022) 
 

 Имајќи ги предвид недостатоците на традиционалните методи за мерење на 

перформансите кои се сконцентрирани само на една димензија од бизнисот, а тоа е 

финансиското работење и компарациите со слични организации без предвидување за 

идните активности, планирања и предвидувања за работењето на организацијата во 

иднина не можат во доволна мерка да најдат примена при детализирањето на нивоата 

на организациската перформанса, посебно во геодетската дејност.  

 Комплексноста на геодетската дејност набљудувана од аспект на 

располагањето и дистрибуцијата на просторните податоци за недвижностите, 

сервисите и пристапот до информации, транспарентноста на трансакциите и 

јавноста на податоците се само дел од критериумите за мерење на организациските 

перформанси.  

 Воедно, јасно детерминираните јавни овластувања за вршење на геодетска 

дејност и интегрираноста со нејзините сродни дејности се дефинирани како 

критериуми во поголемиот дел од современите модели за мерење на организациските 

перформанси од аспект на квалитет, флексибилност, искористеност на ресурси, 

резултати поврзани со корисниците на услугите, придонесот во општеството, 
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перспектива на внатрешните и надворешни поврзани процеси, се препознаваат во 

секој еден современ модел за мерење на организациската перформанса. 

 Според горенаведеното јасно е дека примената на современите методи за 

детализирање и мерење на организациската перформанса, посебно во геодетската 

дејност, имајќи ја предвид и технолошката димензија, нудат соодветни решенија за 

детализирање на нивоата и мерење на организациската перформанса. 

 Комбинирањето со традиционалните методи можат само да ја надополнат, да ја 

комплетираат и да го подобрат ефектот во континуираното управување со 

организациските промени, посебно во технолошкиот сегмент и нивната примена во 

геодетската дејност. 

  

 

4.1.1. Брз и олеснет пристап до информациите 

 

 Во современата геодетска дејност, обезбедувањето на навремени, точни и 

веродостојни податоци и информации се основата за носење и имплементирање на 

технолошки базираните организациски промени. Обезбедувањето на систем на 

интегрирано известување во рамките на геодетските податоци и информации, во 

рамките на кој истакната улога поседува согледувањето на идната развојна патека на 

геодетската дејност, претставува столбот за остварување на напредна организациска 

перформанса. 

 Централна улога во напредниот пристап кон геодетски податоци и информации 

зазема развивањето на модел на дигитална трансформација на сите носители и 

учесници во геодетската дејност. Имено, иако во генерална смисла на зборот не 

постојат општи, стандардизирани методи и практики кога станува збор за дигитална 

трансформација,  дигиталните процеси главно се сведуваат на стандардизирани шеми 

за менаџирање со промените, кои се присутни низ сите нивоа на менаџментот во 

организациите или институциите.  

 Во оваа смисла, според експертската анализа на Yanget al. (2021), во практичната 

употреба на дигиталната трансформација во конкретна дејност, менаџментот на 

стратегиско ниво треба да употреби повеќе дигитални практики за успешно 

спроведување на целокупниот процес на дигитален преност на податоците и 

информациите, кои се однесуваат на следниве компоненти:  
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 Диференцирање на најважните работи кон првенствена дигитална 

трансформација - пред појавата на дигиталната трансформација, управувањето 

со промените кај технологијата се применуваше на поедноставен, директен 

начин. Со други зборови, фокусот беше поставен на процесот на 

имплементација на технологијата, а дури потоа на влијанието што овој процес 

ќе го има врз човечките ресурси. Во ерата на дигитализацијата, менаџментот со 

промените доаѓа до израз, од причина што се настојува низ комуникација за 

идните промени да се реализира секој аспект од дигиталната 

трансформација.Главната цел на овој процес е адаптирање на промените од 

аспект на очекувањата за пристап до информации, на сите засегнати страни во 

поглед на дигиталната трансформација, 

 Генерирање на поддршка од врвниот менаџмент -добивањето поддршка од 

врвот е значајно за промените да се реализираат адекватно и ефикасно. За сите 

организации и институции кои се соочуваат со тешкотии во новиот дигитален 

свет, поддршка од врвот е клуч за нивниот успех. Од друга страна, оние 

организации или институции кои не ги земаат предвид дигиталните ефекти 

може да станат резистентни на нови промени. За да се вклучи врвниот 

менаџмент во овој процес, менаџерите за промени треба да ги разберат 

критичните точки и да обезбедат практични решенија за нив. Трансформацијата 

треба да се спроведе чекор по чекор, со цел да се овозможи вработените да се 

прилагодат на промената, како и да гледаат на дигиталната промена не како на 

проблем, туку како предизвик, 

 Создавање пристап кон разбирање на технологијата и дигиталните алатки -

една од критичните фази на која било имплементација на дигитална 

технологија, за олеснет и брз пристап до податоци и информации, е да им се 

објасни на вработените како дигиталната трансформација ќе го промени 

начинот на кој работат тие и ќе осигура дека тие можат да продолжат да ја 

вршат својата работа поефикасно. Генерално, целата е да се обезбеди пристап 

во кој членовите на тимот, преку различни програми за обука, ќе бидат во 

состојба подобро да ги разберат новите процеси, 
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 Определување на план за имплементација - планирањето е витален чекор кон 

дигиталната трансформација, при што менаџментот на промени треба да 

изгради агилен менаџментски пристап. Генерално, дигиталната трансформација  

бара флексибилност, од причина што е потребно континуирано преиспитување 

на плановите, со цел да не се трошат ресурси и способности за развојните 

компоненти кои се целосно или, во сериозна димензија, неупотребливи, 

 Консолидирање на дигиталните промени со организациската култура - бројни 

емпириски истражувања го нагласуваат фактот дека организациската култура, 

како бихејвиористички устав на секоја организација или институција, има 

тенденција да заостанува зад процесите и технологијата, кога станува збор за 

дигиталната подготвеност. Но, дигиталната трансформација треба да ја зголеми 

културно-организациско-културолошката примена. Менаџирањето со 

промените насочени кон дигитална трансформација, во себе го вклучува и 

развивањето дијалог не само за технологијата, туку и за модификациите на 

процесите и формите на соработка, во различните организациски групи, 

односно тимови. 

 Генерално, дигиталната трансформација е сложена задача за промена, не само за 

менаџерите, туку и за вработените на секое организациско ниво. Таа е неопходно да се 

спроведува по процесот на стратегиско планирање, со цел да се има јасна визија за 

крајната фаза, а едновремено да се насочи секој член од групата/тимот да се движи по 

иста развојна насока.  

 Дигиталната трансоформација го олеснува пристапот кон податоци и информации, 

а едновремено, обезбедува системот да биде флексибилен и компатибилен со 

организациската култура. Од своја страна, унапредувањето на менаџмент-системот за 

пристап кон квалитетни податоци и информации претставува основа за 

продлабочување на ефикасноста на трансакциите и операциите во геодетската дејност, 

од една страна, како и прецизирање на нивоата на јавно доделени геодетски 

овластувања, од друга страна. 
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4.1.2. Транспарентност и ефикасност на трансакциите 

 

 Креирањето на транспарентост е клучна во создавањето на односи на доверба и 

почит кај секоја дејност, вклучително и кај геодетската дејност. Во основата на сите 

транспарентни процеси и однесување се наоѓа потребата од достигнување на 

дигаталното ниво на ефикасност на спроведената технолошка промена, а кое бара  

тенденција за што поголема објективност, во услови на отвореност кон внатрешните и 

надворешни корисници на геодетски информации. 

 Анализата на Gallego and Kurer (2022), врз основа на искуството во развивање на 

проекти за дигитална трансформација, а кои можат во сериозна димензија да се 

екстраполираат на искуството во геодетската дејност, говори за отворена препорака за 

имплементација на менаџментскиот модел на промени, со димензии на дигитална 

транспарентност, базиран на следниве чекори: 

1. Спроведување на дигитална проценка -почетната точка при дигитализацијата е 

длабокото разбирање на моментниот технолошки статус на организацијата или 

институцијата, 

2. Идентификување на можностите и ограничувањата во екстерното 

окружување -откако организациите или институциите креираат јасна анализа за 

фазата на нивната дигитална зрелост, тие треба да го истражат екстерното 

окружување, за можностите и ограничувањата, предизвикани од современата 

технолошка револуција. Во фокусот на овој чекор треба да биде истражувањето 

на потребите за дигитални податоци на клиентите, можностите што ги 

обезбедува дигитализацијата и определување на каков начин се развива 

конкурентната динамика, со оглед на идните, планирани, технолошки промени 

во геодетската дејност, 

3. Дефинирање на визијата и стратегијата за дигитална трансформација – како 

најзначаен чекор, организациите или институциите е неопходно да развијат 

јасна визија за сопственото место во денешната технолошко-индустриската 

развојна ера. Визијата треба да обезбеди сеопфатен поглед на кое квалитативно 

ниво ќе функционира системот во иднина, односно да ги дефинира 

краткорочните и долгорочните цели кои организацијата или институцијата има 
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намера да ги постигне преку дигитална трансформација, низ реализација на 

соодветна дигитална стратегија, 

4. Приоритетни домени на дигитална трансформација – во зависност од 

потребното ниво на интеграција со постоечките основни деловни процеси и 

системи, некои деловни домени полесно ќе се трансформираат од другите. 

Затоа, организацијата треба да даде приоритет на остварливи домени за 

дигитална трансформација, како и да ја идентификува иницијативата за 

дигитализација со највисок степен на транспарентност, 

5. Изведување на стратегиски патоказ – врз основа на иницијативите за 

дигитализација идентификувани во претходната фаза, како и приоритетните 

домени содржани во секоја од нив, се генерира патоказот за дигиталната 

трансформација. Патоказот содржи детали за фазите на трансформација и 

помага да се обезбеди сигурност и ефикасност на сите чекори во процесите на 

дигиталната трансформација, 

6. Спроведување и одржување на промената – како финален елемент на процесот, 

се пристапува кон детализирање на конкретни активности за имплементација на 

дигиталниот патоказ за подобрување на технолошкото ниво на организацијата 

или институцијата, како и кон интегрирање на дигитализацијата во културата на 

организацијата.  

Во сите претходно детализирани чекори за изградба и ефикасност на дигиталната 

транспарентност, стратегискиот менаџмент  има суштинска улога во поттикнувањето и 

спроведување на самата дигиталната трансформација. Интеграцијата на сите фази 

обезбедува претпоставки за повисока ефикасност на сите трансакции во геодетската 

дејност. 

 

 

4.1.3. Недвосмисленост и прецизност на степенот на јавно доделените 

овластувања 

 

 Концептот на детализација на степенот на доделените јавни овластувања за 

вршење на определени геодетски услуги, на одделните учесници во геодетската 

дејност, како што е тоа случајот со Агенцијата за катастар на недвижности, како и 

Агенцијата за просторно планирање на Северна Македонија, во суштина означува 
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востоставување систем за обезбедување на заокружена, детализирана и одржлива 

услуга, која треба да ги поседува следниве суштински особености: 

 Недвосмисленост на опфатот и карактерот на услугата, како и, 

 Прецизност во поглед на улогата која се извршува во севкупната геодетска 

дејност. 

 Обединувањето на прецизноста и недвосмисленоста е насочено кон зголемување 

на степенот на задоволство на клиентите, корисници на геодетските услуги, од една 

страна, како и кон насочување на употребата на новите дигитални технологии кон 

најзначајните постојни и идни потреби од геодетски услуги. Во оваа смисла, 

успешното обединување на прецизноста и недвосмисленоста, со употреба на 

технолошките промени од моделите на дигитализација, сведочи за неопходноста од 

постојана примена на менаџментот на промени. 

 Продлабочената примена на хармонизирачкиот концепт е во непосредна релација 

со изградба и ефективна употреба на акционен план за промени, кој, според Nikolova 

& Antonova (2019), го поставува својот имплицитен фокус кон зголемено задоволство 

на клиентите и останатите засегнати (stakeholder) стеик-холдери или чинители од овие 

технолошки промени, а тој Акционен план се состои од следниве чекори: 

1. Проширување на опфатот на дигитализацијата – учесниците мора да 

пренесат прецизни дигитални искуства, создавајќи дигитален екосистем, кој во 

себе вклучува луѓе, процеси и технологии, 

2. Откривање на приврзаноста на клиентите – учесниците недвосмислено мора 

да усвојат (benchmark) бенчмарк или референтни практики засновани на мерни 

индикатори прецизно фокусирани на клиентите, што овозможува разбирање 

како се чувствуваат клиентите, колку се задоволни клиентите, како и колку 

добро се менаџира со нивните искуства, 

3. Изградба на менаџерски импулс – дигиталната трансформација мора 

недвосмислено да започне од врвот на организацијата или институцијата. 

Оттаму, сите највисоко менаџмент нивоа мора прецизно да бидат посветени и 

да работат на високо соработлив начин кон заеднички цели, 

4. Фокус кон моќта на дигиталната експертиза – како и во многу организации 

или институции од други дејности, и кај геодетската дејност, дигиталната 

експертиза ја поседуваат ограничен број на вработени, па оттука, императивот 
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од поседување на што поголемо дигиталното знаење константно расте. За оваа 

цел, се предлагаат прецизни дигитални програми за вежбање и раководење, кои 

се од витално значење за технолошките промени, 

5. Поттикнување на дигиталната одговорност – средишен и клучен чекор во 

обединувачкиот модел на недвосмисленоста и прецизноста, со оглед на 

потенцијалот од вградување на клучни дигитални индикатори за остварување, 

како основа за нивна мотивација за реализирање на напредна технолошка 

перформанса, 

6. Постојана насоченост кон позитивни промени – основен фокус на секој 

давател на геодетски услуги треба да претставува поседувањето на способност 

за креативно и прецизно искористување нови предности и можности, низ 

константни деловни иновации, 

7. Инвестирање надвор од организацискиот фокус – недвосмислените дигитални 

придобивки од основната дејност, не секогаш се доволни. Имено, 

перманентната ориентација кон промените го поставува менаџерскиот напор 

кон конкурентски и одржливи решенија и за барања на клиентите кои се надвор 

од основната категорија на геодетски услуги, со што препознатливоста на 

конкретниот геодетски учесник несомнено расте. 

 Квалитетот на јавно доделените геодетски овластувања е во непосредна зависност 

од степенот на успешност на обединувачкиот концепт на недвосмисленост и 

прецизност, со оптимално потпирање врз техношката организациска промена, во 

услови на константно унапредување на широчината и длабочината на геодетските 

услуги. 

 

 

4.1.4. Минимизација на преклопување на геодетските форми на недвижности 

со целосна употреба на технолошки промени 

 

 Управувањето и перспективите на активностите во геодетската дејност поврзани 

со земјиштето, земјишната администрација, геодетско-катастарскиот информационен 

систем и управувањето со информациите за правата, ограничувањата и товарите на 

земјиштето и другите недвижности, го дефинираат односот и степенот на 

детализирање во управувачките нивоа со кои системите за администрирање со 
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недвижностите и геопросторните податоци го обезбедуваат одржливиот развој во 

геодетската дејност во контекст на технолошките промени. 

 Во насока на дефинирање и обезбедување на еднозначност и минимизирање на 

преклопување на геодетските форми на недвижностите, современиот пристап во 

администрирање со процесите и технолошките промени потребно е да обезбедат: 

 одржлив развој на системите за управување со податоците од геодетско- 

катастарскиот информационен систем; 

 дефинирање стандарди во системите за управување со податоците за 

недвижностите; 

 дефинирани процеси и процедури при доделување на пристапите и 

степенот на доделени привилегии во користењето на електронските 

системи; 

 организација во степенот на централизиран или децентрализиран пристап и 

перформанси во системот на управување во системите за администрирање 

со недвижностите; 

 активна улога на професионалните корисници и приватниот сектор во 

управување со недвижностите и геопросторните податоци; 

 Обезбедените предуслови во функционирањето и организациската перформанса на 

геодетската дејност и управувањето со недвижностите го дефинираат начинот на 

сервисните активности и степенот услугите и крајниот ефект кај професионалните 

корисници, сопственици на недвижностите, севкупниот економско-социјален ефект кој 

се однесува на управување со недвижностите и податоците од геодетско-катастарскиот 

информационен систем. 

 Воедно, технолошките промени и автоматизацијата на процесите со користење на 

современи информациски решенија ја обезбедуваат високата перформанса во 

управувањето и структурирањето на податоците, кои се дел од системот на геодетско- 

катастарскиот информационен систем за недвижностите, со што се обезбедува 

ефикасно и економично користење, управување и континуирано унапредување на 

сервисните услуги за професионалните корисници и за бизнис-секторот. 
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4.1.5. Зголемување на интегрираноста на геодетската дејност со нејзини 

сродни дејности 

 

 Новите технологии и развојот на современите ИТ-системи, не само во нашата 

држава, туку и во целиот свет се едни од главните двигатели во развојот на 

економијата на сите нивоа и вклучително во сите стопански и услужни дејности.  

 Геодезијата со својата специфичност која како наука ја има во управувањето со 

геопросторните податоци кои секојдневно во насока на аквизиција, мерење и 

евидентирање на промените во просторот и заинтересираноста на бизнис-заедницата и 

јавниот сектор за овие податоци, неминовно ја наметнува потребата и интегрираноста 

на геодетската дејност со другите дејности.     

 Геопросторните податоци за катастарските постапки, картографијата, 

инфраструктурата, решавањето на имотно-правните работи, инженерската геодезија, и 

за сите останати геодетски работи се од исклучително значење. Тенденцијата на 

примената на геопросторните податоци во интегрираните веб ГИС апликации со 

навигациските ГПС системи сѐ повеќе наоѓаат примена и во дејности за кои во 

блиското минато беа во доменот на научната фантастика, како што се автономната 

земјоделска механизација, автономни градежни машини и ГПС навигација.  

 Градежниот сектор денес иако е на многу ниско ниво на дигитализација на 

процесите во однос на секоја друга индустрија, геопросторната технологија и 3Д 

просторните податоци ќе играат клучна улога во развојот на градежната индустрија, 

посебно во сегментот на моделирање на информациите за зградите (Building 

information modelling – BIM). Моделирањето во градбите покрај вообичаените 

предности по однос на инженерскиот пристап во смисла на точност и прецизност со 

примената на современите мерни технологии, и придобивките од економски аспект во 

ефективноста и ефикасноста, заштедата на време, безбедноста и управувањето со 

ризиците се само дел од придобивките.   

 За илустрација на овие факти, според истражувања на меѓународното списание 

GIM International како независен извор на информации од областа на геоматиката и 

производителите на современи мерни геодетски инструменти базирани на ласерски 

технологии – скенери, а поврзано со теми во бизнисот во геодетската дејност во 

сегментите на картирањето и премерот, картографијата, LiDAR- и GIS-техниките, 

далечинското скенирање и друго, примената на овие технологии во индустријата на 
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градежниот сектор е значително а по сектори во градежната индустрија прикажано е 

на слика 4-5. 

              Слика 4-5 Приказ на застапеност на модерни мерни технологии по сектори 

 
                Извор: Приспособено од: GIM International, Business guide, Issue 1, 2022, страна 29 
 
 

 Интегрираноста на геодетската дејност и градежната индустрија предизвикана од 

модерните мерни технологии кои нудат точност, брзина и ефикасност во мерењата, не 

е условена само од развојот на мерните технологии, туку и од законските решенија кои 

во одредени сегменти ја регулираат оваа дејност во постапките и процесите поврзани 

со изработката на градежно техничката документација и физичка реализација на 

самата градба, регулирани во Законот за градење и Законот за катастар на 

недвижности. 

 Просторното и урбано планирање е уште една дејност која како сложен процес во 

воспоставувањето на рамнотежата помеѓу социјалните, општествените и 

индивидуалните потреби од една страна и заштитата на природата, одржливиот развој 

и хуманото живеење, од друга страна, се базира на користење геопросторни 

информации, податоци и сервиси поврзани со геодезијата и геодетската дејност. 

Покрај статистичките податоци, планирање на просторот се базира и на 

геопросторните податоци поврзани со развојот во минатото, сегашноста и планирање 

на идниот развој. Геопросторните податоци денес со мерните техники и технологии за 

масовна аквизиција, обработка и дистрибуција, претставуваат основа во процесите за 

динамично пребарување, прикажување и анализи во уредувањето на просторот. 
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 Визуелизацијата на геопросторните податоци со современите софтверски решенија 

за креирање на 3Д модели обезбедуваат квалитетни решенија, кои преку симулирање 

на процесите, како на пример, проток на сообраќај, висини, намени и распореди на 

објекти, обезбедуваат креирање на квалитетно и современо уредување и планирање на 

просторот. 

 

Слика 4-6 Приказ на 3Д модел на дел од Њујорк 2014 година 

 Извор: https://www1.nyc.gov/site/planning/data-maps/open-data/dwn-nyc-3d-model- 
 download.page, (пристапено на 17.03.2022) 
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4.2. Креирање на промени за зголемување на квалитативни аспекти на 

проток и заштита на информации 

 

 Дистрибуцијата и користењето на податоците преку различните дистрибутивни 

системи кои овозможуваат меѓу другото размена и доставување податоци и документи 

меѓу професионалните корисници и институции потребно е да бидат обезбедени со 

висок степен на заштита и контрола во пристапот до овие системи. 

 Во исто време степенот на заштита и безбедност не треба да влијае на квалитетот 

на дистрибуцијата и користењето на овие системи од аспект на потребното време за 

пристап и користење на системите. 

 Обезбедувањето на непречен проток на податоците и информациите покрај 

високиот степен на безбедност и заштита, потребно е да обезбедат и услуга 

приспособена на потребите на професионалните корисници, граѓаните и бизнис- 

секторот во насока на креирање на задоволство и ефикасност при работењето. 

 Во рамките на обезбедување и креирање на промени за зголемување на 

квалитативните аспекти на проток и заштита на информации постојат 

дефинирани процеси и процедури кои се во насока на воспоставување висок степен на 

контрола и менаџмент во постапките на одобрување и пристап до базите на 

податоци преку корисничките системи за дистрибуција и користење на податоци и 

услуги.          

 Овие процеси и процедури се обезбедени преку взаемно прифатена соодветна 

правна норма (договор за користење, изјава за доверливост) помеѓу корисникот и 

давателот на услуги и законската норма која ја регулира и пропишува 

дистрибуцијата и користењето на електронските документи
71

.  

 Од аспект на односот помеѓу давателите на услугите или имателите на податоци и 

корисниците на услугите и податоците, потребно е да постои заемна сигурност во 

интеракцијата дека таа се одвива во доверлива околина на информациска безбедност и 

висок степен на заштита на личните и други податоци кои се користат во процесот.  

 Овој процес на воспоставена заемна доверливост при електронските трансакции 

проследена со иновативните современи ИКТ-решенија за доверлива услуга, постојано 

се имплементираат и се користат при воспоставувањето на релациите за користење на 

                                                             
71Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, Службен весник на 
Република Македонија бр.101/2019. 
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системите за дистрибуција на податоци и услуги со кои располагаат јавните 

институции и органите во состав на државната управа преку утврдување на 

автентичноста и идентификацијата, од една страна, и електронскиот потпис и печат, од 

друга страна. 

 Автентикација и идентификација на лица претставуваат процеси и збир на 

податоци врз основа на кои е возможно да се изврши електронска идентификација на 

идентитетот на правното или физичкото лице како и потврдување на потеклото и 

интегритетот на податоците.  

 Електронскиот потпис и печат претставуваат збир на податоци во електронска 

форма кој е придружен кон или е логички поврзан со други податоци во електронска 

форма  и кој потписникот го користи за потпишување, со што се обезбедува сигурност 

на потеклото и интегритетот на придружните или поврзани податоци72. 

 Според Македонската рамка за интероперабилност73, управувањето со безбедни 

комуникации и гарантирањето безбедна (потпишана, сертифицирана, кодирана и 

евидентирана) размена на податоци подразбира неколку функции на управување меѓу 

кои и: 

 управување со услугата, за надзор на сите комуникации за 

идентификација, автентикација, авторизација, транспорт на податоци итн., 

вклучувајќи ги и авторизациите на пристап, отповикување и ревизија; 

 регистрација на услугата, за обезбедување (промет на соодветна 

авторизација) пристап до достапните услуги преку претходна локализација 

и верификација дека услугата е доверлива; 

 евидентирање на услугата, за гарантирање дека сите размени на податоци 

се евидентирани за доказ во иднина, архивирани по потреба. 

 Од горенаведеното може да се констатира дека развојот на современото 

општество и примената на современите технолошки информатички решенија го 

прават чувствителен процесот и односот кон информациите.  

 Оттука, се јавува и потребата за изнаоѓање на современи решенија и начини со 

кои ќе биде регулиран степенот на заштита и проток на информации и заштитата 

на личните податоци, кога станува збор за достапноста на податоците и 

                                                             
72Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, Службен весник на 
Република Македонија бр.101/2019. 
73Петер Рајхштедтер, и др., (2016), Македонска рамка за интероперабилност (МРИ) за македонските 

јавни услуги, Проект на ЕУ, стр.18. 
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информациите со кои располагаат државните институции како иматели на 

податоци и даватели на услуги. 

 Во Европската Унија во која како вредности се владеење на законите, човековите 

права, основните слободи и почитување на приватноста, во 1981 година од земјите 

членки на ЕУ усвоена е ,,Конвенција за заштита на поединците при автоматска 

обработка на лични податоци” и Препораката за достапност на информациите кои ги 

поседуваат органите на јавната управа, во која се наведни општите начела за 

заштитата, сигурноста и пристапот на информации. 

 Во следниот период како земја која има кандидатски статус и во очекување на 

почетокот на преговори за членство, секако дека имплементирањето и усогласувањето 

на домашното со европското законодавство по однос на протокот и заштитата на 

информации ќе биде еден од приоритетите. 

 Имајќи предвид дека во катастарот на недвижности со податоците во јавната книга 

во која се содржани и личните податоци на сопствениците на недвижностите од 

исклучително значење е безбедноста на електронскиот катастарски систем и 

дистрибутивните системи за просторни податоци во целост да се имплементираат и да 

се применуваат сите законски норми и прописи кои се однесуваат на заштитата и 

проток на информации.   
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4.3.  Цели на управување со промените во геодетската дејност 

4.3.1. Намалување на времето потребно за аквизиција на просторни 

податоци 

 

 Воведување на новите информатички технологии и автоматизација на процесите 

во насока на зголемување на нивото на користење на дигитални услуги, 

воспоставување на ефикасен катастар на недвижности, подобрување на геодетската 

инфраструктура и примена на нови технологии за аквизиција и дистрибуција на 

податоците од геодетските референтни системи се во насока на зголемување на 

довербата и квалитетот на услугите кон граѓаните, корисниците на податоците од 

областа на недвижностите, инвеститорите, општините, банките и сопствениците на 

недвижен имот. 

                       Слика 4-7 Класичен геодетски теодолит Wild T3 и современ геодетски инструмент со     
                        GNSS - Leica SmartStation 

 
              Извор:Сопствен приказ на авторот 

  

 Периодот со кој започнува комерцијална примена на глобалните навигациски 

системи е обележан со голем и револуционерен продор во геодетската наука и дејност 

посебно во развојот и појавата на нови геодетски мерни системи и техники за 

аквизиција и дистрибуција на просторните податоци. 
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       Слика 4-8 Компаративни вредности на потребно време за сетирање на класичен 
       геодетски инструмент со - LeicaSmartStation 

 
 Извор:Борис Тунџев, Магистерски труд (2010)“Глобално геодетско позиционирање со 

       GPS системот  LeicaSmartStation 1205+R400”, страна 65 

 

 Појавата на современите електронски мерни инструменти со интегрирани системи 

за глобално позиционирање ја наметна и потребата за промена на начинот и концептот 

за управување со геодетските основи, односно со геодетските референти мрежи и 

системи. 

  

 

4.3.2. Воспоставување на систем на примена на современи геодетски мерни 

системи 

 

 Различните методи на аквизиција на просторни податоци со современите мерни 

инструменти со интегрирани ГПС-уреди исто така ја наметна и потребата од развој на 

геодетски основи кои ќе овозможат и ќе го поддржат новиот пристап за разлика од 

конвенционалните методи кои имаа низа ограничувачки фактори како на пример 

догледноста и мерењата на големи растојанија и ограничувања, во зависност од 

временските услови. Современите истражувања и искуства во геодетската дејност 

укажуваат на фактот дека методите на аквизиција на просторните податоци со помош 

на современите геодетски мерни инструменти комбинирани со ГНСС-системи нудат 

висок степен на сигурност и поголема економичност во однос на класичните методи. 

 Следејќи ги современите трендови на развој на мерните системи базирани на 

новите применливи ГНСС-технологии во областа на геодетската дејност ја наметна 
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потребата и за развој на системи за управување со промените во начинот на аквизиција 

на просторните податоци.  

 Проектот МАКПОС е изработен од Секторот за геодетски работи при Агенцијата 

за катастар за недвижности во соработка со Градежниот факултет – Скопје, а 

финансиски потпомогнат од страна на шведската агенција за развој SIDA (Swedish 

International Development Agency)74.  

 Во оваа насока Агенцијата за катастар на недвижности како надлежна институција 

за основните геодетските работи каде припаѓаат и развојот и одржувањето на 

референтните геодетски мрежи, во соработка со Катедрата за геодезија во состав на 

Градежниот факултет во Скопје, на почетокот од 2008 година е изработена “Студија за 

развој на референтна ГНСС основа во Република Македонија”. 

   

       Слика 4-9 Мрежа од перманентни ГНСС станици (МАКПОС) 

 
              Извор:АКН (2021),http://makpos.katastar.gov.mk/SpiderWeb/frmIndex.aspx, 
               (пристапено на 27.02.2022 год.) 

 

  Оваа Студија претставува основа за развој и реализација на мрежата на 

перманентни ГНСС станици на територијата на Република Северна Македонија -

                                                             
74Златко Србиноски, Сашо Димески, Борис Тунџев (2020), Студија за имплементација на нови 

службени геодетски референтни системи, Агенција за катастар на недвижности, Скопје, страна144. 
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МАКПОС (МАКедонски ПОзиционен Систем) системот на перманентни ГНСС 

референти станици.  

 МАКПОС-системот на перманентни станици е развиван во неколку фази и тоа во 

текот на 2008 и 2009 година кога се реализирани и поставени 14 перманентни станици 

и во 2016 година за подобрување и подобра функционалност и квалитет на мрежата е 

поставена станицата во Штип, со што е комплетиран системот со 15 перманентни 

ГНСС-станици. Во комерцијална употреба МАКПОС – системот е ставен во јануари 

2012 година со што Агенцијата за катастар на недвижности за сервисите, коишто ги 

нуди овој систем, воведува плаќање соодветен надоместок. 

 Значењето на МАКПОС-системот, неговата употребна вредност и значењето за 

развојот на геодетската дејност со текот на годините од самиот почеток на 

функционирање, па сѐ до денес може да се согледа преку бројот на професионалните 

корисници на системот за позиционирање во реално време, кои во најголема мера го 

користат овој систем. 

 
                     Слика 4-10 Број на корисници на МАКПОС-системот   

  
                     Извор: АКН (2021). 

 

 Системот на перманентни станици МАКПОС се управува од контролниот центар 

сместен во Агенцијата за катастар на недвижности преку софтверот Leica GNSS Spider 

на компанијата Leica Geosystems AG – Switzerland. Софтверот нуди можности за 

адаптивна надградба со посебни компоненти од кои заклучно со 2020 година ги 

содржи следните компоненти и нивоа на оперативност и сервиси на системот:   

 LeicaSpiderNET 

- централизирана дистрибуција на податоци; 

- мрежни корекции (MAC-концепт); 
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- креирање на продукти RT Proxi Server и NTRIP Claster; 

 LeicaSpiderQC 

- контрола на квалитетот на податоците; 

- анализа на перформанси на мрежата и поединечни станици; 

 LeicaSpiderWEB 

- дистрибуција на податоци; 

- пресметувачки сервиси и услуги преку интернет; 

 LeicaSpiderBusiness Center 

- управување и мониторинг со корисници; 

- управување со мрежни сервиси; 

- управување со кориснички модели и услуги. 

 

 Од архитектурата на софтверското решение и управувањето со податоците од 

системот може да се констатира дека е конципиран за контрола, управување и 

процесирање на податоците од перманентните ГНСС-станици, креирање на мрежни 

продукти и решенија како и дистрибуција на податоците и управување со корисниците 

на системот.    

 Од практичната примена и ставањето во комерцијална употреба на МАКПОС-

системот може да се констатира од константниот раст на бројот на корисници дека има 

висок степен на влијание од аспект како технолошко решение во начинот на 

аквизиција и дистрибуција на просторните податоци и негова широка примена во 

геодетската дејност, кризниот менаџмент, научноистражувачката дејност, сообраќајот 

и други дејности каде се јавува потребата за геопросторно позиционирање и 

навигација. 

 Еден од важните сегменти на функционирањето и воспоставувањето на МАКПОС-

системот е и неговата клучна улога во процесот на современите геодетски 

активностите кон реализација и воспоставувањето на нови службени геодетски 

референтни системи, конкретно кон воспоставување на европскиот координатен 

систем ETRS 89 за територијата на Република Северна Македонија.  

 Воведувањето на МАКПОС-мрежата на референтни станици позитивно се 

одразува на повеќе полиња, како што се: 
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  Научни: 

- воведување на единствен, европски ETRS 89 координатен систем; 

- создавање основа за единствени стандарди во геодезијата. 

 Технички: 

- развој на технички процедури во геодезијата и навигацијата со  

 различна точност; 

- примена на современи техники и технологии на различни  

 кориснички подрачја; 

- воспоставување на хомогени полиња на референтни точки. 

 Економски: 

- смалување на трошоците за аквизиција на просторните податоци; 

- забрзување на работните процеси при геодетските мерења и  

 картографијата; 

 
    Слика 4-11 Архитектура на МАКПОС- системот 

 
    Извор:Сашо Димески, Миле Варошлиески, Бранкица,Стојановска, Дарко Буровски, Реферат (2013), 
    MAKPOS-Network of permanent GNSS stаtions in the Republik of Macedonia 
 

 Следејќи го развојот и технолошкиот напредок во сегментот на навигациските 

системи мрежата на референтни перманентни станици од МАКПОС-системот во 2020 

година е надграден со функционалности кои ги нуди европскиот сателитски 

навигациски систем Galileo изграден од европската вселенска агенција од ESA 
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(European Space Agency). Со оваа надградба на системот МАКПОС обезбедени се 

сервиси кон крајните корисници со повисоко ниво на квалитет и сигурност во 

податоците, како и вкупно подобрување на перформансите на системот во целост.  

 Глобалните придобивки од примената на овие современи мерни системи и 

технологии од научен аспект се: 

  Фундаментално научни (геодезија, геофизиката, хидрологија, криосфера 

 и океанографски и атмосферски процеси); 

  Студии за глобални промени (климатски промени, ниво на мориња и 

 океани); 

  Истражување на геодинамика и одговор при катастрофи (сеизмички, 

 вулкански, лизгалишта на земјишта, бури, поплави, цунами, системи за 

 рано предупредување, глобално време); 

  Геодетски референтни рамки - ITRF (национални геодетски датуми, 

 инфраструктура на просторни податоци, гравиметрија,); 

  Инженерство (атмосферски далечински мерења, платформи и сензори за 

 геореференцирање, оперативна и инженерска геодезија)75. 

 Покрај наведените придобивки од научен аспект, според извештајот за 2021 

година на Агенцијата на Европската Унија за вселенска програма EUSPA, (European 

Union Agency for the Space Programme), особено влијание и додадена вредност за 

севкупниот општествен развој и клучни трендови од примената на овие современи 

ГНСС-технологии и апликации имаат во поголем број дејности како: 

 При обработка на земјоделските површини со современа механизација која 

користи GPS-приемници до современи уреди за подобрување на благосостојбата на 

животните во сточарството, денес во развиените држави кои располагаат со поголеми 

површини земјоделско обработливо земјиште е веќе секојдневие и потреба; 

 Патниот, железничкиот, морскиот и речен сообраќај, авионскиот транспорт, денес 

не може да се замислат без употреба на навигациските системи кои постојано 

еволуираат и се приспособуваат на сѐ поголемата побарувачка и софистицираните 

превозни средства.  

 Во време кога поради брзиот економски развој и несразмерното трошење на 

природните ресурси и можноста за воспоставување на баланс во природните процеси, 

на одржување на биолошката разновидност, следењето на миграциите, живеалиштата 

                                                             
75Извор: IAG/FIG Commission 5/ICG (2012), Technical Seminar, Reference Frame in Practice, Рим, Италија, 
страна 18. 
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на дивите животни, заштитата на животната средина е врвен приоритет и високо на 

агендите на многу држави, преку мапирање и детектирање загрозени видови и 

живеалишта, шумски и ботанички региони, национални паркови, примената на GPS -

технологија во управувањето со овие процеси има значајно место и улога; 

 Решенијата во урбаниот развој, одржувањето и заштитата на културното 

наследство и инфраструктурата денес сѐ повеќе се базираат на прецизни мерења. 

Изработка на плановите во урбаните средини и реализацијата на инфраструктурните 

проекти, потребата и примената на дигиталните решенија од ГПС мерните системи ќе 

биде потребна повеќе од кога и да е во поддршката и одржливиот развој. 

 Ова се само дел од сегментите и аспектите врз кои глобалните сателитски 

навигациски системи и дигиталните апликации и инструменти развиени врз основа на 

оваа технологија наоѓаат примена во секојдневното функционирање и ритам на 

општествата.  

 Во прилог на влијанието, примената и застапеноста на ГНСС-технологијата и 

сервисите кои сѐ повеќе наоѓаат примена во секојдневниот живот се и податоците во 

вредност и проценти од Агенцијата на Европската Унија за вселенска програма 

прикажани на слика 3.7.  

 Влијанието на технолошките промени посебно во мерните системи за аквизиција 

на просторни податоци и ГНСС-системите, како што е мрежата на перманентни 

референтни станици, во изминатите две децении од научен, технички и економски 

аспект имаа клучно влијание за развојот на геодетската дејност и начинот на 

управување, процесирање, дистрибуција и креирање на мрежни продукти како и 

управување со корисниците на системот. 

 Развојот на овие системи и во иднина ќе имаат исклучително влијание во развојот 

и управувањето со промените во геодетската дејност посебно од аспект на ефикасност 

и економичност како технологии за аквизиција на геопросторни податоци и сервисите 

кои се дел од активностите на бизнис-заедницата, односно приватните геодетски 

компании. 
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4.3.3. Мрежно ефектуирање на антиципираните геодетски потреби 

 

 Активностите и нивоата на антиципираните потреби во геодетската дејност и 

обезбедувањето одржлив раст и развој потребно е да обезбеди континуитет во 

сегментите и процесите во насока на адекватно дејствување на сите заинтересирани 

страни вклучени во процесите. 

 Глобализацијата на пазарот на капиталот и напредокот во последните две децении 

во геодетската дејност ја дефинира ориентацијата во активностите на инволвираните 

страни кои своите деловни активности ќе ги антиципираат на потребите во 

испорачување на очекуваните резултати како нов импулс во развојот на општествените 

потреби и во пазарот на недвижности и геодетската дејност во целост. 

 Во контекст на антиципираните потреби, неопходно е имплементирање на 

развојни процеси посебно во сегментите на:  

 Развој на дистрибутивните системи во насока на дополнителни сервиси, 

производи и услуги; 

 Обезбедување адаптивност и развој во организацската структура и човечките 

ресурси; 

 Соодветен развој на деловниот пакет на вредности и надлежности во 

функционирањето на професионалните корисници и приватниот сектор со 

пренесени надлежности за вршење геодетска дејност; 

 Законска регулатива која ќе обезбедува флексибилна и неопходната рамка со 

можност за детализирање на процесите со подзаконски акти.   

 Сервисно ориентираните деловни активности во организациите ќе обезбедат 

разбирање и антиципирање на потребите на корисниците со финално поставена цел во 

насока на испорака на очекуваните резултати, додадена вредност и импулс во развојот 

на геодетската дејност и севкупниот општествен развој.  
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4.3.4. Проактивно осигурување на безбедноста на податоците за промени во 

дејноста 

 

Активната тенденција од дигитализација на податоците и информациите кои се 

разменуваат меѓу учесниците во геодетската дејност, во основа се водени од брзиот 

раст на потребите на корисниците на нивните услуги, воспоставување на моделот на 

комодитизацијата на системите, а кои се базирани на дигиталните технологии кои 

еволуираат и со текот на времето се трансформираат во правец на нивна интеграција. 

Еден од основните предуслови за квалитативно унапредување на геодетските 

системи претставува креирањето и активната употреба на иновативни аналитички 

способности, како и технологија базирана на знаење и дигитализација, која ќе поседува 

особини на безбедност. Сообразно со природата на трендовите за дигитализација, сѐ 

повеќе се дооформува безбедносен систем, кој поседува мноштво особености, од кои 

како најзначајни ги идентификувам следниве: 

 нестабилност, со оглед на константното воведување на диверзифицирани, 

технолошки фундирани промени,  

 неизвесност, а таа во најсериозна димензија, се должи на ограничениот 

капацитет за антиципирање на идните потреби од овие услуги, 

 комплексност, имајќи го на ум особено сознанието дека системите за регулација 

и модалитетите на дејноста добиваат сѐ повеќе различни форми на планирање и 

извршување, како и, 

 двонасочност, односно карактер на соработка кој означува дека интензивниот 

развој на геодетската дејност повратно влијае и го менува и начинот на 

извршување nа геодетските услуги, со оглед на трендот за интегрирање на 

сродните услуги во што помал број.  

 Како плод на интегративната употреба на претходно истакнатите особености, 

проактивноста на системот на безбедност на податоците и информациите во 

геодетската дејност означува императив од идентификација, вреднување и 

подготвување на одговор кон клучните категории на безбедносни ризици, а 

едновремено, употреба на технолошки системи кои поседуваат високо ниво на 

безбедносна заштита, сообразно меѓународните стандарди за безбедност на 

податоците и информациите. 
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 Современите безбедносни предизвици во секоја услужна дејност, како и во 

геодетската, означуваат и зголемување на технолошките способности на понудувачите 

и корисниците на геодетски услуги, низ мноштво специјализирани програми за обука, 

членство во асоцијации од дејноста итн.  

 

 

4.4. Институционални и персонални тенденции во управувањето со 

промените во геодетската дејност 

 

 Промените од технолошка природа кои се случуваат и допрва ќе се интензивираат 

во развојот на геодетската дејност во светот, а особено во Република Северна 

Македонија се поврзани со неколку развојни тенденции во дејноста: 

 Засилување на степенот на индивидуализација на вредносно ориентираната 

услуга во геодетската дејност, како и, 

 Генерирање на институционална, легислативна рамка, која ќе поттикнува идни 

промени, насочени кон збогатување на квалитетот и унапредување на 

ефикасноста на геодетската услуга во целина. 

Бројните дигитални технологии во дејноста, надополнети со константните, но, во 

сериозна димензија, предвидливи промени во однесувањето на корисниците на 

услугите, нудат силни можности за иновативни бизнис-модели за испорачување на 

вредности низ вршењето на услугата. Имено, сообразно со анализите на Gartner (2019), 

суштинска улога во ваквиот развој имаат потенцијалите поврзани со таканаречените 

паметни производи и услуги, кои произлегуваат од интеграцијата на физичките 

производи со дигиталните услужни иновации, како што се мобилните апликации, 

електронски платформи и технологиите базирани на вештачката интелигенција. 

Воедно, организациите и институциите од геодетската дејност се очекува да ги 

прошират опфатот и длабочината на вредности кои ги испорачуваат низ дизајнирање и 

имплементација на паметни услуги, а тие целосно или делумно се темелат на 

употребата на дигиталните технологии.  

Во суштина, сегашниот тренд на индивидуализација, односно персонализација 

носи зголемени предности и можности за создавање на конкурентски вредности, 

особено со оглед на фактот дека сè повеќе клиенти очекуваат индивидуално 

приспособени или самодизајнирани производи и услуги, кои можат што поцелосно да 

ги задоволат нивните потреби. Како последица на тоа, организираните и развојни 
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системи треба да понудат приспособливи производи или делови од производи со 

персонално и институционално интегрирање на мислењето на постојните и идните 

корисници на нивните услуги во процесот на дизајнирање (на пр., приспособени 

геодетски услуги) или пак со нудење поединечни услуги идентификувани преку 

индивидуална, диференцирана анализа на клиентите (на пр., препораки за поединечна 

услуга). Сето ова, за илустрација, го осигуруваат новите технологии за дигитално 

производство што овозможуваат мали серии или новогенерирани, собрани и 

анализирани податоци за клиентите (на пр., демографија, преференции, начин на 

користење производи или услуги, онлајн-активности) (Majdalawiehand Khan, 2022). 

 Финален ефект од унапредување на институционалните и персонални тенденции 

претставува креирањето на дигитални фундирани екосистеми, во рамките на кои 

односите меѓу геодетските понудувачи на услугите и мноштвото индивидуални и 

деловни корисници на услугите ќе работат транспарентно, отчетно и одговорно, 

потпирајќи се врз организациската доверба и почит. Еден од современите трендови во 

иднина ќе претставува обединување на повеќе геодетски услуги во еден интегриран 

пакет, со што технолошките, дигитални организациски промени ќе се имплементираат 

на модерни електронски платформи, со иновативен комуникациски пристап. Сево ова 

е возможно со тенденцијата на раст на потребите од геодетски услуги, а кои се одраз 

на технолошката пропулзивност, која е присутна во ерата на дигиталната економија.  

 

 

4.5. Употреба на INSPIRE директиви за промени низ системот за 

воспоставување на националната инфраструктура за дистрибуција на 

просторни податоци НИПП 

 

 Потребата за размена на податоци помеѓу земјите-членки на Европската Унија, а 

земајќи ја предвид разновидноста на состојбите во различните региони во заедницата и 

потребата од информации, вклучително и просторни податоци, ја наметнала потребата 

од воведување на интеграција и мерки со кои би ги координирале активностите помеѓу 

корисниците и давателите на информации од различни сектори.  

 INfrastrukture for Spatial Information (INSPIRE) директивата претставува документ 

врз основа на кој се утврдени општите правила наменети за воспоставување на 

Инфраструктура на просторни податоци во Европската заедница, за целите на 
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политиките за животната средина на Заедницата и политиките или активностите кои 

може да имаат влијание на животната средина. 

 Оваа Директива бр.2007/2/ЕЗ донесена на 14 март 2007 година за формирање на 

инфраструктура за просторни информации во Европската заедница се базира на 

следните начела: 

 просторните податоци се чуваат, треба да бидат достапни и одржувани на 

најсоодветно ниво; 

 просторните податоци овозможуваат доследно комбинирање од различни 

извори во Европската заедница и нивно споделување помеѓу различни 

корисници и апликации; 

 просторните податоци собрани на едно ниво или орган во државната 

управа се споделуваат со други државни органи; 

 просторните податоци мора да бидат лесно достапни под услови кои не ја 

ограничуваат нивната поширока употреба, лесно употребливи за 

проценување на нивната соодветност и задоволување на одредени потреби 

и услови под кои можат да се користат. 

 Основни компоненти на INSPIRE врз основа на кои се темели директивата се, 

метаподатоците, интероперабилноста на просторните податоци, мрежните услуги 

(откривање, прегледување, преземање трансформација и повикување), заедничко 

користење на просторните податоци и координација на мерките за контрола и 

известување. 

 Почетоците за основите за воспоставување и водење на НИПП со кои се 

дефинирани надлежностите на Агенцијата за катастар на недвижности, а се однесуваат 

за координирање на овие активности, вградени се во неколку одредби во Законот за 

катастар на недвижности од 2008 година. 

 Во периодот од 2010 – 2012 година со финансиска и експертска поддршка од 

страна на Кралството Холандија се изработува и првата Стратегија за НИПП во 

Република Македонија. 

 Во февруари 2014 година донесен е Законот за националната инфраструктура на 

просторни податоци на Република Македонија (,,Службен весник на РМ” број 38/2014)  

со кој се уредува воспоставувањето, организационата структура, одржувањето и 

управувањето на националната инфраструктура на просторните податоци на 

Република Македонија.  
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 Со донесувањето на законската рамка, воспоставени се органите и телата на 

НИПП, Советот на НИПП, Комитет на НИПП и работните групи за институционални 

и правни прашања и градење на капацитети, технолошки прашања, односи со јавноста 

и економски прашања. 

 Имплементирањето на INSPIRE-директивата по однос на стандардизација на 

збирките на просторните податоци, публикација и дистрибуција до заинтересираните 

корисници, субјектите на НИПП креираат и објавуваат метаподатоци од своите збирки 

просторни податоци преку заедничкиот национален геопортал (слика 4.26), а тие се 

изработени по национални и по INSPIRE-стандарди. 

 НИПП-геопорталот претставува систем што овозможува да се интегрираат 

просторните податоци од сите државни институции во еден национален геопортал. 

Националниот геопортал овозможува управување со националната инфраструктура на 

просторни податоци (НИПП). Овој систем има цел да го олесни пристапот, размената, 

прибирањето, пребарувањето, користењето и дистрибуцијата на стандардизираните 

просторни податоци и услуги на ефикасен и ефективен начин. Во согласност со со 

Законот за НИПП, Агенцијата за катастар на недвижности е надлежна за 

воспоставување,одржување и обезбедување јавен пристап до геопорталот за НИПП, 

одржување услуги за метаподатоците, регистар на метаподатоци и обуки поврзани со 

нив76. 

 За реализација на компонентите на INSPIRE-директивата, а врз основа на Законот 

за национална инфраструктура на просторни податоци од страна на Владата на 

Република Северна Македонија, донесени се две уредби: 

 Уредба за стандардите на метаподатоците и 

 Уредба за мрежни услуги. 

  Во уредбата за стандардите на метаподатоците утврдени се стандардите за 

креирање и одржување на метаподатоците, кои се однесуваат на збирките, серии на 

збирките и услугите за просторните податоци. 

 Со уредбата за мрежни услуги е создадена правната рамка за креирање, 

публикување и пристапување до WEB- услугите за збирките на просторни податоци на 

НИПП-геопорталот и е во насока на хармонизација на националното со европското 

законодавство.  

 

                                                             
76Агенција за катастар на недвижности, Монографија, (2017) – 70 години од формирањето на 

Геодетска управа во РМ, Скопје, стр. 99. 
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Слика 4-12 Приказ на прегледник во НИПП-геопорталот  

 
Извор: Приспособено од:https://nipp2.katastar.gov.mk:5003/geonipp/#mapPanel, 
(пристапено на 20.02.2022) 
 

 Активностите на субјектите во советот на НИПП се реализираат врз основа 

Стратегија за националната инфраструктура на просторните податоци и Годишна 

програма за националната инфраструктура на просторните податоци која на предлог 

од Советот на НИПП ја донесува Владата на Република Северна Македонија. 

 Во стратегијата за НИПП за периодот 2020-2022, ,,националната инфраструктура 

на просторни податоци е многу повеќе од податоци и услуги. Таа ги опфаќа 

политиките, управувањето, технологијата, стандардите како и финансиските  и 

човечките ресурси неопходни за поставената цел 77. 

 Во стратегијата се дефинирани мисијата, визијата и водечките принципи според 

кои се остваруваат поставените цели и задачи. 

 Според стратегијата, мисијата на националната инфраструктура на просторни 

податоци треба да биде во насока на воспоставување технолошка, институционална, 

правна и административна рамка за меѓу организациска соработка, која ќе биде во 

насока: 

 да ја подржува е-Влада; 

 да интегрира геоинформации од разни извори во една мрежа; 

                                                             
77Стратегија за Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП) за периодот 2020-2022, 
Скопје, 2020, стр. 5. 
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 да избегнува удвојување на собирање на просторни податоци; 

 да биде усогласена со INSPIRE; 

 да воспостави бизнис процеси; 

 да ги исполни барањата на учесниците; 

 да ги промовира пристапот, споделувањето, употребата и дистрибуцијата 

на просторните податоци. 

 Во стратегијата е дефинирана и Визијата на НИПП која треба да биде во насока на 

креирање на сервиси со кои ќе се олесни пристапот, споделувањето, употребата и 

дистрибуцијата на стандардизирани просторни податоци/услуги на ефикасен, 

ефективен и усогласен начин, со цел да се исполнат потребите на приватниот и јавниот 

сектор, како и на граѓаните, со тоа придонесувајќи кон економски раст и одржлив 

развој во земјата.  

 Со програмата се уредува хармонизација на националното со европското 

законодавство во областа на просторните податоци, промоција на националната 

инфраструктура на просторните податоци, креирањето на метаподатоци и креирањето 

на WEB-услуги за преглед на податоци78. 

 Клучна и главна улога во реализација на определбите, целите во стратегијата и 

годишната програма како координатор на сите активности помеѓу субјектите на 

НИПП, ја има Агенцијата за катастар на недвижности и Одделението за Национална 

инфраструктура на просторни податоци кое е во состав на Секторот за геоматика.  

 Во насока на реализација на програмата и активностите на НИПП, како 

координатор, Агенцијата ги има надлежностите за воспоставување, одржување и 

обезбедување на јавен пристап до геопорталот за НИПП како и одржувањето на услуги 

и регистарот за метаподатоци. 

 За целокупен успех и одржлив развој на целокупниот воспоставен систем за 

функционирање на НИПП, покрај Субјектите во НИПП, вклучени се и крајните 

корисници и НИПП засегнатите страни, како корисници на податоците и услугите 

достапни на националниот НИПП геопортал за кои во рамките на активностите на 

НИПП се организираат и соодветни обуки. 

  

 

                                                             
78Годишна програма за националната инфраструктура на просторни податоци за 2021 година, Службен 
весник на Република Северна Македонија бр. 8/2021. 
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   Табела 4-2 НИПП засегнати страни  

 
    Извор: Приспособено од: Стратегија за Националната инфраструктура на просторните податоци        
    (НИПП) за периодот 2020-2022 година, стр.7. 
 
 Воспоставената национална инфраструктура на просторни податоци од самите 

почетоци со правната рамка Закон за НИПП во кој се транспонирани 72% според 

податоците содржани во Стратегијата 2020-2022 од INSPIRE-директивата, 

донесените уредби, функционален и современиот национален НИПП-геопортал за 

дистрибуција на просторни податоци со стекнатите знаења за креирање 

метаподатоци преку воспоставените веб-алатки за креирање на метаподатоци од 

страна на сите субјекти во НИПП, имаат важна улога во севкупниот развој и 

придонес во Република Северна Македонија. 

 Посебни придобивки и значење од воспоставената и функционална национална 

инфраструктура на просторни податоци се употребата на информациите во 

заштитата на животната средина на глобално ниво, управувањето со глобалните 

геопросторни податоци и информации, развој на европски дигитален пазар на 

географски информации, интероперабилност преку стандардизација и комбинирање 

на националните просторни податоци и системи за нивна дистрибуција, системите 

за управување со кризи и кризни ситуации, уредување на просторот и други. 

 Секако, за достапноста на овие информации и остварување во поголема мерка на 

севкупните придобивки од националните просторни податоци, од 2003 година 

донесената е Директивата за отворени податоци (PSI Directive 2013/37/EU) која има 
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цел да ја промовира употребата на отворените податоци за стимулирање на 

иновациите во производите за комерцијални и некомерцијални цели79. 

  За начинот на користење на отворените податоци што подразбира дека тие се 

слободни за користење без рестрикции за продукција на нови производи, услуги или 

апликативни сервиси за нивна дистрибуција со нова додадена вредност, потребен е 

внимателен пристап посебно за податоците кои содржат лични податоци поврзани со 

приватноста.  

 Овој вид на податоци се содржани во ГКИС како податоци за носителите на 

правата на сопственост на недвижностите и секако, тие дека не можат да бидат дел од 

пактот  податоци третирани како отворени, а за нив сѐ уште во постоечкиот Закон за 

катастар на недвижности не е овозможена правна рамка.  

                                                             
79Стратегија за Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП) за периодот 2020-2022, 
Скопје, 2020, стр. 8. 
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4.6. Креирање и управување на управувачки основи на геодетскиот софтвер 

базиран на CAD платформа 

 

 Компјутерски потпомогнат дизајн, Computer-aided design (CAD) претставува поим 

или термин со кој се дефинира употребата на компјутери: работни станици кои се 

користат за помош на креирање, модификација, анализа или оптимизација на одреден 

дизајн.  

 Првиот компјутерски графички систем како и системите за глобално 

позиционирање GPS, развиен е за воените потреби на војската на САД од страна на 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), а се користел за приказ на компјутерски 

обработените податоци за следењето на авионите на радарските системи и бил 

произведен од страна на денес добро познатата компанија IBM со ознака SAGE (Semi 

Automatic Ground Environment).  

 За основен и сериозен напредок во развојот на CAD-платформите се смета првиот 

развиен уред под името Sketchpad од страна на Ivan Sutherland во 1963 година и 

претставува основа и прототип за развојот на графичкиот кориснички интерфејс, што е 

карактеристика на денешните модерни CAD-софтвери.   

 Првите графички комерцијални апликации базирани на CAD-платформа својата 

примена ја наоѓаат во големите корпорации од автомобилската, авионската и 

електронската индустрија, имајќи ја предвид вредноста и цените на компјутерите во тој 

период. 

 Во долгиот и брз развој на информатичката технологија, CAD-платформата која од 

страна на основачот на компанијата Autodesk, John Walker (1986) e дефинирана како 

„техника за моделирање на физички системи со помош на компјутери која овозможува 

интерактивна и автоматска анализа во варијантите на дизајнот и го прикажува дизајнот 

во форма погодна за производство”, претставува основа за развој на безброј софтвери 

базирани на оваа технологија од различни производители. 

 За спомнување во оваа дисертација од аспект на примена и користење во 

геодетската наука и дејност е софтверот MicroStation од производителот Bentley 

Systems, со прва верзија во употреба од 1985 година и формат на датотеката позната 

како DGN.  

 Вториот можеби и најпрепознатливиот софтвер по кој се идентификуваат и 

останатите софтвери базирани на CAD-платформа е софтверот AutoCAD развиен и во 
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сопственост на компанијата Autodesk, со прва верзија како десктоп-апликација појавен 

во декември 1982 година. 

 Графичките апликации базирани на CAD-платформа се од исклучително значење 

за геодетската дејност и наука воопшто посебно во делот на изработка на дигиталните 

катастарски планови. Процесот на дигитализација на катастарските планови се одвива 

преку постапката на скенирање и векторизирање на аналогните катастарски планови. 

 Скенирањето претставува процес со кој физичките аналогни катастарски планови 

се преобразуваат во сликовен растерски формат во соодветна резолуција која ќе 

обезбеди квалитетна трансформација и геореференцирање во државниот координатен 

систем. 

 Векторизирањето на катастарските планови е процес во кој сликовниот материјал 

на катастарските геореференцирани планови се претворува во векторски материјал, 

користејќи соодветни софтверски решенија базирани на CAD-платформа која 

обезбедува вршење на контрола и креирање на топологија на векторизираните планови. 

 Во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија овој 

процес на дигитализација и векторизирање на аналогните во дигитални катастарски 

планови започнува во 1998 година со употреба на софтверот IRAS/B - MicroStationод 

производителот Bentley Systems. 

 За квалитетно креирање и управување со процесот, со цел унифицирање и 

еднозначност на податоците на векторизираниот материјал изработени се соодветни 

подзаконски акти и техничка документација како: 

 упатство за изготвување и одржување на дигитални катастарски планови; 

 дигитален топографски клуч и 

 правилник за формирање, одржување дистрибуција и архивирање на базата 

на податоци и дигиталниот геодетски план80. 

 Воспоставувањето на графичката база на податоци започнува во 2012 година со 

ставањето во функција на софтверот МакЕдит како системско решение наменето за 

ажурирање и промени на графичките и атрибутните податоци.  

 МакЕдит софтверот покрај тоа што е наменет за вработените во Агенцијата во 

процесот на одржување и спроведување на промени во катастарот на недвижности и 

катастарот на инфраструктурни објекти, тој, восогласност со законските и 

подзаконските прописи се користи и од страна на професионалните корисници -  

                                                             
80Службен весник на Република Македонијабр. 26/2003. 
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приватните геодетски фирми во постапките за изработка на дигиталните катастарски 

елаборати. Како апликација која се базира на CAD и WEB-GIS-платформи нуди 

решенија за работа во различни основни слоеви на катастарските податоци и тоа, 

катастарски одделенија, катастарски општини, парцели и објекти. 

 Воспоставувањето на електронскиот систем за регистрација функционален и 

воспоставен во 2012 година еКат, претставува втора фаза од процесот во кој 

графичката база од МакЕдит и алфанумеричката база се хармонизирани во една 

единствена централизирана база на графички и атрибутни податоци, кој преку WEB-

апликација овозможува пристап и работа на повеќе корисници во исто време.  

 Овие современи софтверски и апликативни решенија базирани на CAD и WEB-GIS 

платформи во кои може да се дефинираат процесите, да се воведат 

стандардизирани и унифицирани процедури во контролата и управувањето со 

корисничките привилегии се од исклучително значење за ефикасно и ефективно 

функционирање на електронскиот катастарски систем.    

 Примарна цел во креирањето на сервисите и управувањето со електронскиот 

катастарски систем еКат и останатите системи за дистрибуција на податоци од 

геодетско катастарскиот информационен систем, како што се ОССП дистрибутивниот 

и националниот НИПП-портал, сите базирани на комбинирани CAD и WEB-GIS-

платформи, како сервиси кон професионалните корисници и граѓаните е да обезбедат 

сигурен, доверлив и едноставен систем со прифатлив кориснички интерфејс за лесен и 

едноставен начин за пристап до податоците со кои располага Агенцијата. 
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5. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА СИСТЕМОТ НА   

  УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИТЕ ВРЗ ПРИМЕРОК НА ОРГАНИЗАЦИИ И 

  ИНСТИТУЦИИ ОД ГЕОДЕТСКАТА ДЕЈНОСТ 

  

5.1. Дефинирање на потребата и целта на емпириското тестирање на податоци 

 

 Суштинската потреба од емпириско тестирање на серијата на податоци и 

информации, а се составен елемент на бројните истражени примарни и секундарни 

извори од национални и меѓународни експертски геодетски студии, извира од следниве 

причини за нејзината актуелност: 

 Идниот потенцијал на системот за менаџирање со промените во геодетската 

дејност, како нагласено интердисциплинарна дејност, не е единствено зависен 

од неговиот технолошкиот сегмент, туку особено и од институционалниот, 

легислативен, како и интегрирачки систем за детализација на приодите во 

нудењето на геодетската услуга, со цел интензивен личен и организациски 

развој.  

 Остварената дистрибуцијата на јавните овластувања од страна на Државата 

односно Агенцијата за катастар на недвижности во насока кон приватниот 

сектор, а тие се однесуваат на геодетските работи од посебни намени како и 

геодетски работи поврзани со одржување на катастарот на недвижности и 

запишувањето на правата на недвижностите, во суштина ги разграничија 

овластувањата на сите учесници во геодетската дејност, од една страна, и 

осигураа тенденција за екстензивна употреба на технолошки фундирани 

организациски промени, од друга страна. 

 Користењето на меѓународните најдобри практики (bench-marking), не само на 

севкупната геодетска услуга, туку особено и на патеката за идните промени, 

особено оние кои поседуваат интензивна технолошка компонента, ќе овозможи 

забрзување и обединување на сите одделни промени во дејноста, во правец на 

интегриран, но и респонзивен геодетски систем, кој ќе биде во состојба да 

одговори на современите просторни и сопственички барања, во светлина на 

неговата поддршка за унапредување на целосната македонска економија. 
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 Имајќи го предвид сознанието дека објективното вреднување и проценка на 

вредноста на недвижностите во Република Северна Македонија врши големо 

влијание врз фискалниот систем, како и особено врз вредноста на имотите кои 

се ставаат под залог, неопходноста од нивни навремен и адекватен третман 

добива сѐ повеќе на тежина. Современиот императив од унапреден пристап, 

заснован на меѓународните искуства, а во поглед на третманот, менувањето на 

сопственоста, како и заштитата на капиталот, упатува на континуирани 

промени во системот за администрирање со просторните податоци. 

 

 Од своја страна, суштинските цели на емпириската анализа и валидација се 

содржат во следниве определби на истражувачките цели: 

 Истражување на системот на зависност на управување со промените и 

развојот на целата геодетска дејност. 

 Воспоставување на мерливи димензии на унапредување на организациската 

перформанса како резултат на управување со технолошките промени во 

геодетскиот сегмент. 

 Квантитативно и квалитативно определување на степенот на влијание на 

нивоата на организациската перформанса врз целите на промените во 

геодетската дејност. 

 

 

5.2. Креирање на истражувачки формат на институции за спроведување на     

 емпириското истражување 

 

5.2.1. Агенција за катастар на недвижности  

 

 Со дигитализација на процесите и иницирање на организациските промени во 

спроведување на стратешките цели на институцијата, Агенцијата за катастар на 

недвижности претставува пример во Република Северна Македонија, како треба да 

изгледа еден современ и реформиран сервис на граѓаните. 
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 Денот кога се удрени темелите на институцијата е 14 јули 1947 година, со одлука 

на тогашната влада, објавена во објавена во „Службен весник на НРМ“ број 25/1947, а 

под називот Геодетска управа на Народна Република Македонија. 

 Во текот на својот историски развој, се менува и својот назив во согласност со 

надлежностите кои произлегуваат од позитивната законска регулатива. Називот 

Геодетско биро го добива во 1948 година, но набргу се враќа стариот назив, односно 

повторно е формирана Геодетска управа на Владата на Народна Република 

Македонија. 

 Како самостоен орган на управа, во рамките на државната управа, функционира до 

1967 година, а на локално општинско ниво функционираат катастарски уреди на 

општините, односно, на град Скопје. Истата година, со Одлука на Владата на Народна 

Република Македонија, Геодетската управа е преименувана во Републичка геодетска 

управа. Во 1977 година извршена е реорганизација на РГУ. Имено, формиран е Завод за 

геодетски и фотограметриски работи и Републичка геодетска управа, со решение на 

тогашниот Извршен совет, со цел да се зголеми продуктивноста и ефикасноста во 

извршувањето на управните и оперативните работи. Со формирањето на Заводот за 

геодетски и фотограметриски работи, Републичката геодетска управа продолжува да ги 

извршува управните работи од областа на законодавството во соработка со 

републиките во тогашна Југославија, и тоа за меѓународна соработка, донесување 

годишни и петгодишни програми за премер, финансирање на основните геодетски 

работи, надзор и контрола на извршените оперативни геодетски работи, архивирање и 

дистрибуција на геодетските планови и карти, како и за други тековни работи81. 

 Повторно интегрирање на Заводот за геодетски и фотограметриски работи во 

Републичка геодетска управа е извршено во 1989 година, со Одлука на Извршниот 

совет на Социјалистичка Република Македонија, која со измените, покрај управните ги 

извршува и оперативните геодетски работи. Воедно, со оваа одлука, во 1991 година, 

сите 30 катастарски канцеларии од општинско (локално) ниво, преминуваат во 

надлежност на Републичката геодетска управа, односно на републичко ниво. 

 Со Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите од 1986 

година и Законот за изменување и дополнување на законот за премер, катастар и 

запишување на правата на недвижностите од 1991 година започна постапка на  

запишување на правата на недвижностите. 

                                                             
81Извор: www.katastar.gov.mk (пристапено 27.02.2022 год.) 
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 Со Законот за организација и работа на органите на државната управа, во 2002 

година, Републичката геодетска управа е преименувана во Државен завод за геодетски 

работи кој продолжува како нејзин правен следбеник. 

 За првпат со измените и дополнувањата на Законот за премер, катастар и 

запишување на правата на недвижностите во 2005 година е воведена приватната 

геодетска практика за вршење на оперативните (теренски) геодетски работи од 

премерот, во вид на јавни овластувања. Оваа радикална организациска промена во 

надлежностите овозможи голем дел од стручниот кадар да отпочне приватна геодетска 

пракса, а истовремено да се намали бројот на вработените во ДЗГР, со што би се 

зголемила ефективноста и ефикасноста на институцијата. 

 Со новиот Закон за катастар на недвижности од 2008 година, Државниот завод за 

геодетски работи ја врши својата можеби најголема реорганизација и се преименува и 

продолжува да работи како Агенција за катастар на недвижности до денес.Со новиот 

Закон за катастар на недвижности од 2013 година („Службен весник на РМ” бр.55/2013 

oд 16.о4.2013) и Законот за изменување и дополнување на законот за катастар на 

недвижности  од 2019 година („Службен весник РСМ” бр.124/19 oд18.06.2019) се 

воспостави повисоко ниво на организирање и спроведување на надлежностите, 

следејќи ги европските трендови. 

 Со организациските промени се менувале и развивале моделите на финансирање се 

до денешниот комбиниран модел со кој Агенцијата за катастар на недвижности се 

финансира дел од Буџетот на Република Северна Македонија наменет исклучиво за 

исплата на дел од плати во висина од 60%, и дел од сопствени приходи за дел од плати 

од 40%, и останатиот дел за самофинансирачки активности. Овој модел овозможува 

делумна независност во финансирањето и реализацијата на сите активности, со што ја 

зголемува одговорноста во управувањето со организацијата во однос на сите 

расположливи ресурси при извршувањето на целите и задачите кои произлегуваат од 

законските надлежности: 

 Управување со ГКИС, вршење основни геодетски работи, вршење премер на 

недвижностите, вршење премер и одржување на државната граница, вршење геодетски 

работи за посебни намени, востановување и одржување на катастарот на недвижности, 

вршење масовна процена на недвижностите запишани во катастарот на недвижности, 

воспоставување и управување со Графичкиот регистар за градежно земјиште, 

изготвување на топографски карти, водење Регистар за просторни единици, водење 
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Графички регистар за улици и куќни броеви, водење регистар на цени и закупнини, 

водење Регистар на преземени недвижности наменети за продажба,  воспоставување, 

одржување и овозможување јавен пристап до Националната инфраструктура на 

просторните податоци во согласност со посебен закон и вршење надзор на работењето 

на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи82.  

 Мисијата на АКН е да биде сервисно ориентирана институција која обезбедува 

сигурен и ефикасен пристап до дигиталните податоци од ГКИС преку е-сервиси, 

електронски го одржува катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни 

објекти како дел од катастарот на недвижности, управува со Графички регистар за 

градежно земјиште, внесува податоци за улици и куќни броеви во базата на 

Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, го одржува Графичкиот регистар за 

улици и куќни броеви, одржува Регистар на преземени недвижности наменети за 

продажба, создава услови за идно воспоставување на масовна проценка, воспоставува и 

одржува геодетска референтна инфраструктура по меѓународни стандарди и 

обезбедува јавен пристап до Националната инфраструктура на просторни податоци, ги 

јакне човечките ресурси и капацитети, со цел соодветно да одговорат на барањата на 

новите програми, системи и методи, стремејќи се кон зголемување на средствата од 

сопствени приходи во Буџетот на АКН83. 

 Визијата пак е, како современа институција со целосно воспоставени примарни и 

секундарни бизнис-процеси кои овозможуваат размена на висококвалитетни и ажурни 

дигитални податоци и сервиси на национално и регионално ниво, придонесувајќи кон 

економски раст и развој на општеството. 

 Внатрешната организација и работата на АКН произлегуваат од нејзините  

надлежности утврдени со закон, преку групирање на работите и задачите според 

нивниот вид, обем, сложеност и меѓусебна сродност и поврзаност. 

 Со Агенцијата за катастар на недвижности (АКН) управува Управен одбор што е 

составен од пет члена, и тоа по еден член на предлог од Министерството за правда, 

Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии, Министерството 

за животна средина и просторно планирање и Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство.  

 

                                                             
82Закон за катастар на недвижности, („Службен весник на РМ” бр.55/2013). 
83www.katastar.gov.mk,Стратешки план 2020-2022 (пристапено на 27.02.2022 год.) 
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 Членовите на Управниот одбор ги именува и ги разрешува Владата на Република 

Северна Македонија за период од пет години, без право на повторен избор. 

 Со внатрешната организација на АКН се обезбедува: 

 остварување на лична и колективна одговорност за вршење на доверените 

работи што произлегуваат од секое работно место; независност и 

одговорност при вршењето на работите и задачите; 

 законско, стручно, ефикасно, уредно, отворено, совесно и навремено 

извршување на работите и задачите во согласност со Уставот и со законот; 

 развивање и унапредување на стратегиите за стручно усовршување на 

вработените; 

 правилно распоредување на работите, соодветно на работните места и 

следење на нивното извршување; 

 развивање и унапредување на тимската работа; 

 примена на современи методи за работа; 

 сервисна ориентираност кон граѓаните и правните лица; 

 остварување меѓусебна соработка на организациските облици во 

Агенцијата и нивна соработка со други органи и организации во земјата и 

во странство, како нивна приспособеност кон надлежностите на 

Агенцијата утврдени со закон и кон потребите на граѓаните. 

 Внатрешната организациска поставеност на АКН се состои од директор, заменик 

на директорот, државни советници, Генерална дирекција со едно самостојно одделение 

за внатрешна ревизија, девет сектори со 26 одделенија, седум сектори за региони со 29 

подрачни одделенија и Центар за катастар на недвижности во Скопје, со два сектора и 

осум одделенија. 

 Агенцијата за катастар на недвижности спроведува проекти во континуитет, а овој 

труд  ќе даде мал осврт на актуелните проекти и воспоставените регистри во нејзина 

надлежност, кои суштински се битни за организации кои се поврзани со неа, од аспект 

на геодетската дејност. Нивната реализација зависи од највисок степен на извршување 

на главните менаџерски функции, односно, планирањето, организирањето, лидерството 

и контролата. Во државните институции како што е Агенцијата за катастар, најважна 

менаџерска функција е планирањето, од причина што геодетската дејност поврзува 

повеќе организации и следствено, задолжително треба да се води сметка да не дојде до 
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колизија на донесените посебни законски решенија, од причина што тоа ќе биде пречка 

за нивна имплементација во пракса. 

 Како еден од чекорите во извршување на целите на организацијата, планирањето 

вообичаено се одвива на три нивоа:84 

 функционално ниво или одделение; 

 ниво на сектор или бизнис и 

 корпоративно ниво. 

 Стратегија на функционално ниво е план на акција кој треба да го остварат 

менаџерите во индивидуалните функции кои ги имаат во организацијата, со цел да им 

дадат вредност на организациските производи или услуги и со тоа да ја зголемат 

нивната вредност. Планот на функционално ниво ги содржи целите кои ќе ги 

извршуваат менаџерите од секоја функција за да му помогнат на нивното одделение да 

ги оствари корпоративните цели.  

 Функционалните менаџери се одговорни за развивање на планирањето и 

стратегијата како неопходни за зголемување на ефективноста и ефикасноста на нивната 

посебна функција. 

 Стратегијата на ниво сектор или бизнисот ги истакнува специфичните методи кои 

секторот, бизнис-единицата или организацијата ќе ги применат за да можат ефективно 

да се натпреваруваат со конкурентите од иста област. Ова ниво го сочинуваат функции 

и различни сектори или бизнис-единици на компанијата предводени од секторски 

менаџери; на ниво на бизнисот менаџерите од секој сектор креираат бизнис-план кој 

детално ги одредува долгорочните цели кои ќе му овозможат на секторот да ги 

задоволи корпоративните цели. 

 Планирањето и стратегијата на корпоративно ниво се примарна одговорност на 

врвните или корпоративните менаџери, со кои се определува рамката на која 

секторските менаџери ги креираат плановите на ниво на бизнисот. Главниот извршен 

директор со неговиот менаџерски тим и корпоративен персонал изготвуваат план на 

корпоративно ниво кој ги содржи мисијата и целите; стратегија на корпоративно ниво 

со која определува во кои дејности организацијата има намера да се натпреварува. На 

корпоративно ниво планирањето и стратегијата се примарна одговорност на главниот 

извршен директор. Доколку целта е донесување на квалитетна стратегија, секоја 

организација треба да го вклучува планирањето во сите нивоа на менаџментот. 

                                                             
84 Aguilar, J.F., (1992),General Managers in Action, Oxford University Press, p.92 
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             Слика 5-1 Организација на Агенција за катастар на недвижности 

 
             Извор:https://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/za_nas/organogram_2015.pdf, (пристапено на 27.02.2022 год.) 
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 Регистрите кои се во надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности се 

меѓусебно поврзани и тие се надополнуваат. Тие претставуваат официјална листа или 

евиденција на записи за одредени теми на податоци. Најчесто регистрите се однесуваат 

на одреден дефиниран домен односно тема на податоци. Основните регистри, како што 

се податоците од катастарот, адресите, топографските бази на податоци и други, се 

загарантирани од страна на државата во однос на достапноста, пристапот, 

континуитетот, ажурирањето, квалитетот и цената. Официјалниот регистар е достапен 

за јавноста.  

 Агенцијата за катастар на недвижности е надлежна за неколку типови на регистри 

кои се дел од ГКИС. Податоците кои ги содржат овие регистри се описни и просторни. 

Во јавноста регистрите кои содржат просторни податоци се нарекуваат и геопросторни 

регистри. Дел од регистрите за кои е надлежна Агенцијата за катастар на недвижности 

претставуваат основни регистри односно регистри кои се од клучно значење за 

државата и широката јавност како на пример регистарот на парцели, згради, посебни и 

заеднички делови од згради, инфраструктурните објекти и правата врз овие 

недвижности односно со едно име катастарот на недвижности. 

 Во последната декада се донесоа неколку битни стратешки одлуки, а една од 

најбитните која претставува фундамент на воспоставување повеќе идни процеси е 

воспоставувањето на е-Кат системот, односно преминување од мануелно работење 

со хартија во електронско работење. Со имплементацијата на овој систем и 

превземање на интабулационите книги од надлежните судови, дојде до значително 

намалување на времетраењето на спроведувањето на промените за запишување на 

сопственоста во катастарот на недвижностите, што допринесе до зголемување на 

задоволството на крајните корисници на услугите и намалување на корупцијата. 

 Имајќи во предвид дека од последниот донесен Закон за катастар на недвижности 

донесен во 2013 година и неколку измени, во време на динамични процеси кои имаат 

исклучително влијание на севкупното работење на организацијата, неминовно е 

донесување на нова законска регулатива во која ќе бидат имплементирани современи 

нормативно - правни решенија со цел на зголемување на ефикасноста, ефективноста и 

вкупните перформанси на организацијата. 
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5.2.2. Агенција за просторно планирање на Македонија 

 

 Основите на просторното планирање во Република Северна Македонија се 

поставени во 1970 година, кога се основаат повеќе соодветни институции, кои 

хронолошки низ годините го менуваат својот назив. 

 Последната од нив, Институтот за просторно планирање, згаснува во 1991 година. 

Во текот на периодот на неговото постоење интензивно се изработуваат просторни 

планови и изработени се вкупно седум регионални и 29 општински просторни планови 

(единствена Општина за која не е изработен просторен план е Неготино)85. 

 Системот на просторното планирање повторно e воспоставен во 1995 година со 

усвојувањето на Програмата за изготвување и донесување на Просторниот план на 

Република Македонија од страна на Владата и Собранието на Република Македонија, 

на 22 март 1995 година, и нејзино објавување (,,Службен весник на РМ” бр. 17/1995). 

 Изработката на Просторниот план е доверена на Јавното претпријатие за просторни 

и урбанистички планови, а носител на активностите е Министерството за урбанизам, 

градежништво, сообраќај и екологија. 

 Во 2000 година, со измените на Законот за органите на државната управа дејноста 

просторно планирање поминува во надлежност на Министерството за животна средина 

и просторно планирање, а надлежноста за урбанистичкото планирање помина во 

Министерството за транспорт и врски. 

 Како независно, самостојно правно лице, Агенцијата за планирање на просторот е 

основана со Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на 

РМ”, бр.51/2005). Основната функција на Агенцијата е изработка и учество во 

изработката на повеќе стратешки документи, особено на оние кои се во програмата на 

Владата на Република Македонија. 

 Агенцијата е самостојна во својата работа. 

 Политиката на планирање и уредување на просторот на Република Северна 

Македонија ја спроведува Агенцијата за планирање на просторот преку извршување на 

следните надлежности: 

 изработува Просторен план на Републиката; 

 го следи спроведувањето на Просторниот план на Републиката; 

 го разработува Просторниот план на Републиката, 

                                                             
85Извор: www.app.gov.mk, (пристапено на 24.01.2022 год.) 
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 изработува елаборат за услови за планирање на просторот; 

 го одржува и ажурира единствениот просторно-информативен систем на 

податоци; 

 изработува урбанистички планови и урбанистичко–планска документација; 

 ги изработува урбанистичките планови, регулациските планови на 

генерални урбанистички планови, урбанистичко–планската документација 

и урбанистичко-проектната документација, чија изработка е утврдена во 

годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички 

планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, 

урбанистичко–планска документација и урбанистичко-проектна 

документација; 

 изработува архитектонско–урбанистички проекти и проекти за 

инфраструктура; 

 издава извод од урбанистичкиот план односно урбанистичко–планската 

документација по поднесено барање од државен орган, агенција или фонд 

основани од Владата на Република Македонија и правни лица во целосна 

или доминатна сопственост на Република Македонија; 

 изработува стручни анализи и информации за состојбите во планирањето 

за потребите на државните органи и на органите на државната управа и 

 извршува и други работи утврдени со Законот за ПУП и со Статутот на 

Агенцијата. 
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                                     Слика 5-2 Организација на Агенција за просторно планирање 

 
                                      Извор: Сопствен приказ на авторот
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 Со цел да се обезбеди уредување и хуманизација на просторот и заштитата и 

унапредувањето на животната средина и природата, планирањето во континуитет 

изработува, донесува и спроведува просторен план и урбанистички планови. Во 

зависност од просторот кој е предмет на планирањето, се донесуваат следниве 

планови86: 

1.   Просторен план на Република Северна Македонија 

 просторен план на Република Северна Македонија; 

 просторен план за регион и 

 просторниот план за подрачје од посебен интерес за Републиката. 

2.  Урбанистички планови: 

 генерален урбанистички план, 

 детален  урбанистичкиплан, 

 урбанистички план за село и 

 урбанистички план вон населено место. 

 Просторниот план на Република Македонија и урбанистичките планови 

континуирано меѓу себе се усогласуваат и се дополнуваат. Нивното донесување и 

спроведување е задолжително. 

1.  Заради уредување на просторот, во зависност од видот на градбата која е 

 предмет на планирање, се изработуваат следниве видови на урбанистичко-

 плански документации: 

 локална урбанистичко-планска документација ЛУПД); 

 држана урбанистичко-планска документација (ДУПД); 

 урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона 

 (УПДТРЗ); 

 урбанистичко-планска документација за автокамп (УПДА) и 

 урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес 

 (УПДГПИ) 

 2. Урбанистичко-проектна документација е: 

 архитектонско-урбанистички проект (АУП) и 

 проект за инфраструктура (ПИ). 

 

 

                                                             
86Извор:www.app.gov.mk, (пристапено на 24.01.2022 год.) 
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 3.  Регулациски план на генерален урбанистички план е план со кој може да се 

врши разработка на плански опфат на генерален урбанистчки план (ГУП), 

зарадиутврдување на граници за деталнопланирање.  

 4. Додонесување на урбанистички план за село (УПС), изградбата во селата кои 

немаат урбанистичка документација, може да се врши под услови и на начин што со 

општ акт ќе ги утврди општината односно општината во Градот Скопје. 

 Планирањето на просторот се врши за период од најмалку: 

 15 години за Просторен план на Републиката; 

 10 години за генерален урбанистички план, урбанистички план за село и 

 урбанистички план вон населено место; 

 5 години за детален урбанистички план. 

 Геодетската дејност е заеднички именител за трите организации, предмет на 

анализа на овој труд, нивните функции се пренесуваат во согласност со позитивната 

законска регулатива. Имено, приватните геодетски друштва ги изготвуваат 

ажурираните геодетски подлоги како основа за изработување на урбанистичките 

планови и друга планска документација. Агенцијата за просторно планирање и други 

овластени проектантски друштва со соодветна лиценца за проектирање и изработка на 

урбанистички планови ги изработуваат соодветните урбанистички планови. Преку 

електронските комуникациски системи е-урбанизам во надлежност на Министерството 

за транспорт и врски и Регистарот на градежно земјиште кој се води во Агенцијата за 

катастар на недвижности.  

 Регистарот на градежно земјиште е воспоставен и се одржува врз основа на 

податоците добиени од урбанистичките планови и урбанистичко планската 

документација и постапката која ја води органот надлежен за вршење на работите од 

областа на уредување на просторот.  

 Врз основа на овие податоци како и од графичките податоци за градежните и 

регулациони линии содржани во синтезниот прилог од урбанистичката планска 

документација, трговците поединци овластени геодети и трговски друштва за 

геодетски работи изработуваат геодетски елаборати за посебни намени за 

реализација на урбанистички планови во кои се врши споредување со податоците за 

катастарските парцели кои ја сочинуваат градежната парцела. 

 Презентирајќи ја процедурата и процесот од изработка, донесување и споредба 

на податоците од урбанистичката планска документација со просторните податоци 
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најсликовито е прикажана поврзаноста на активностите од вршењето на 

геодетската дејност со сродните дејности, во овој случај, уредувањето на 

просторот и изработка на урбанистички планови и друга урбанистичко-планска 

документација.  

 Податоците содржани во Графичкиот регистар за градежно земјиште може да се 

користат и од страна на други органи и институции, заинтересирани страни и 

професионални корисници преку електронските дистрибутивни системи и 

националниот дистрибутивен НИПП-геопортал во други постапки за кои имаат 

надлежности и интерес. 

 

 

5.2.3 Индивидуални геодетски друштва 

 

 Една од поголемите стратешки одлуки за намалување на бројот на вработени во 

Државниот завод за геодетски работи, а со крајна цел создавање на мала и ефикасна 

институција како сервис на граѓаните, се случи во 2005 година.  

 Вo рамките на проектот Катастар на недвижности и регистрација финансиран со 

заем од страна на Светска Банка, а во согласност со Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на 

недвижностите (,,Службен весник на РМ” бр.84/2005), Државниот завод за геодетски 

работи пристапи кон пренесување на јавните овластувања кои се однесуваа на 

оперативните теренски работи поврзани со катастарот на недвижности, на приватните 

геодетски фирми.  

 Во тој момент започна функционирањето и регистрирањето на приватните 

геодетски фирми во Република Северна Македонија. Првите приватни геодетски 

фирми, всушност беа регистрирани од вработени стручни лица во ДЗГР и градежни 

фирми, што придонесе да се случи голем одлив од државниот во приватниот сектор. 

 Трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи 

за да можат да вршат теренски геодетски работи во согласност со закон, треба да ги 

исполнат следниве услови :87 

 

 

                                                             
87Закон за катастар на недвижност, Службен весник на Република Македонија бр.55/2013 
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 да се регистрирани во Трговскиот регистар при Централниот регистар на 

Република Северна Македонија со претежна дејност вршење на геодетски 

работи; 

 да имаат вработено најмалку две лица од геодетска струка од кои најмалку 

еден овластен геодет; 

 да се осигурени од одговорност за направена штета;  

 да имаат лиценциран софтвер за изготвување на геодетските елаборати и 

 да имаат лиценца за вршење на геодетските работи. 

 Работите кои ги вршат трговците поединци овластени геодети и трговските 

друштва за геодетски работи се однесуваат на целата територија на Република Северна 

Македонија.  

 Условите за стекнување на овластување за овластен геодет се менувале низ 

годините и со последниот Законот за катастар на недвижности („Сл. весник на РМ” 

бр.55/13 oд 16.4.2013) овластен геодет може да биде лице кое го положило 

горецитираниот испит, а притоа, пред полагањето да ги исполнува условите 

предвидени во член 108 од ЗКН, односно да е државјанин на РСМ, да има завршен 

VII/1 степен студии по геодезија или да има стекнати најмалку 300 кредити според 

Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на геодезијата и да има 

најмалку две години работно искуство на геодетски работи по стекнување на 300 

кредити. 

 Именикот на овластени геодети го води Агенцијата за катастар на недвижности и 

во него ги запишува издадените овластувања. Трговците поединци овластени геодети и 

трговските друштва за геодетски работи се здружени во асоцијација, која води грижа за 

нивно непречено работење и функционирање, односно согласно ЗКН, се формира 

Комората на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски 

работи. Таа своите темели ги поставува на 10-ти и 11-ти мај 2008 година, кога на 

Иницијативното Собрание за формирање на Комората на овластени геодети, одржано 

во Струмица, почитувајќи го Законот за катастар на недвижности (Сл.весник на РМ 

бр.40/2008),беа удрени темелите за формално организирање на овластените геодети во 

Република Северна Македонија88. 

 Со седиште во Скопје, Комората на овластени геодети во тој период, се етаблира 

како непрофитна, независна и професионална организација, која се грижеше за 

                                                             
88Извор: www.geokomora.mk 
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интересите, правата и репутацијата на овластените геодети во нашата држава. Крајната 

цел беше усогласување на заедничките интереси на сите овластени геодети и 

застапување пред државните органи, во земјата и во странство, грижејќи се 

овластените геодети да ги да ги извршуваат задачите во согласност со Законот, но и да 

ги користат најдобрите професионални практики. Сето ова заради заштита на јавниот 

интерес, развивање на геодетската дејност, заштита на јавниот интерес и, во крајна 

линија, јакнење на позициите на геодетската дејност генерално. 

 Комората на овластени геодети има јавни овластувања утврдени со Закон, кои се 

однесуваат на постапката за стекнување, продолжување, престанок и одземање на 

овластувањето за овластен геодет. Финансирањето на Комората се обезбедува 

самостојно, преку годишна членарина од членството и котизации за посета на 

задолжителните едукативни обуки. 

 Со новиот Закон за катастар на недвижности се променуваат надлежностите 

помеѓу Агенцијата и Комoрата, со што надлежноста за издавање и продолжување на 

лиценците за вршење на оперативни теренски работи преминува во Комората. 

 Бројот на овластени геодетски друштва низ годините се менува и во моментот брои 

138 лиценцирани геодетски фирми и неколку подружници, од кои 50-ина се лоцирани 

во Скопје. Во овој контекст, неизбежно е да се потенцира дека со воведувањето на 

приватната геодетска пракса, геодетската струка доживеа голема експанзија во 

секторот за услужни дејности, како поле за работа во офанзива, кое во себе содржи 

огромни потенцијали и фронтови за работа, како на полето на човечките ресурси 

(голем број на стручен кадар со високо образование), така и на полето на технолошките 

ресурси (модерни мерни инструменти и примена на современи софтверски 

информатички технологии, имплементирани во современи геодетски уреди. 

 Комората е организирана на следниот начин: 

 Собрание, 

 Управен одбор и 

 Претседател на Комората. 

 Собранието е највисок орган на управување и тоа се состанува редовно еднаш 

годишно, а по потреба може да се закаже и вонредна седница. На седницата е потребно 

присуство од најмалку половина од вкупниот број членки на Комората – овластени 

застапници по закон на фирмите, а одлучува мнозинството од присутните. 
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 Управниот одбор е составен од седум члена, од кои четири члена од редот на 

приватните трговски друштва за геодетски работи, и тројца членови од редот на 

вработените во Агенцијата за катастар на недвижности, кои ги делегира директорот на  

Агенцијата.Тие се избираат со мандат од четири години со можност за уште еден 

реизбор.  

 Претседателот на Комората, воедно е и претседател на Управниот одбор на 

Комората. Тој е овластено лице, коешто ја претставува и ја застапува Комората во 

земјата и во странство. Претседателот го избираат членовите на Собранието за време 

од четири години со право на повторен реизбор за уште еден мандат. 

 На приватните геодетски фирми, во изминатиот период, им беа доверени голем 

број професионални обврски. Тие преку извршувањето на геодетските работи, во делот 

на реализација на урбанистички планови, експропријација, приватизација на градежно 

земјиште, физичка делба, легализација на бесправно изградени објекти и делови од 

објекти, ажурирање на геодетски подлоги и друго, покажаа дека се на висина на 

поставените задачи, а воедно докажаа дека поседуваат сериозен стручен и оперативен 

капацитет, знаење и подготвеност да одговорат на поставените предизвици. 

 Јасен показател дека приватниот геодетски сектор го достигна нивото на достоен и 

респектиран партнер на Агенцијата за катастар на недвижности се големиот број 

решени барања, поднесени од страна на физички и правни лица. 

 Приватниот геодетски сектор претставува неопходен сервис на граѓаните во 

сферата на геодетските услуги, чиишто проблематики во најголем број случаи се 

поврзани со решавање на сопственоста на земјиштето и недвижниот имот, а високото 

професионално ниво се потврди како факт во изминатиот период. 

 Преку своите органи и тела на управување, Комората на трговци поединци и 

трговски друштва за геодетски работи преку успешно утврдени активности на полето 

на геодезијата зема активно учество на воспоставување и развивање на соработка со 

други Комори на геодети и меѓународни организации на геодети и/или инженери, како 

и други професионални организации и здруженија. 

 На 5 мај 2011 година, во Опатија, Република Хрватска, Комората стана 34-та 

полноправна членка на влијателниот Совет на геодети на Европа(CLGE) со седиште во 

Брисел, Белгија, каде што во моментов членуваат 36 земји од Европа, со што ја докажа 

нејзината детерминација да биде дел од Европа и да ги доближи актуелните европски 

трендови од областа на геодезијата и геоинформатиката. 
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 Како таква формација, Комората функционираше сè до крајот на месец мај 2013 

година, кога во согласност со Законот за катастар на недвижности (,,Службен весник на 

РМ” бр.55/2013),  врз основа на актуелните законски измени се трансформира 

во Комора на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски 

работи или скратено Комора на трговски друштва за геодетски работи. 

 Мисијата на Комората е со употреба на напредни технологии кои ќе го олеснат 

пристапот до потребните земјишни податоци за инвестициите на клиентите, следејќи 

ги модерните европски трендови е давање квалитетна услуга со забрзување на 

постапките и зголемување на динамиката на инвестицискиот план. 

 Визијата на Комората е приватните геодетски друштва да бидат водечки сервис 

при дефинирање, организација и управување со политиките за недвижен имот. 

 Во согласностм со член 129 од Законот за катастар на недвижности, активности, 

цели и задачи на Комората се: застапување на заедничките интереси на членовите на 

Комората, подобрување на ефикасноста на работата и работењето на членовите и 

нивната организираност, искажување на интересите на членовите на Комората пред 

надлежните државни органи и институции, обезбедување деловно стручни услуги за 

потребите на членовите, давање совети, информации и помош заради подобрување на 

резултатите на работењето на членовите на Комората, поттикнување на слободната 

бизнис-иницијатива, соработка и конкурентност.   

 Во согласност со Законот за катастар на недвижности, трговеците поединци 

овластен геодети и трговските друштва за геодетски работи за извршување на 

геодетските работи се должни електронски да се поврзат со електронскиот катастарски 

систем еКат шалтер, а податоците издадени преку овој систем од катастарот на 

недвижностите да ги користат само за намената за која се издадени. 

 Исто така, тие се должни, геодетските работи да ги вршат во  согласност со 

одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на него, како и во согласност  

со правилата и стандардите на геодетската струка, да наплаќаат надоместок за 

извршените геодетски работи во согласност со овој закон и тарифникот од членот 125 

од овој закон, да го истакнат  

Тарифникот од членот 125 од овој закон на видно место во нивното седиште, како и во 

нивната подружница, доколку имаат, и да вршат прием на странки и издаваат податоци 

од извршените геодетски работи само во седиштето на трговецот поединец овластен 

геодет, односно трговското друштво за геодетски работи. 
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 Во изминатиот период од десетина години, донесени се неколку измени во 

законските решенија и низа подзаконски акти, кои се однесуваат на работењето на 

приватните геодетски друштва, но и на проширување на нивните надлежности преку 

давање можности на дооформување на своето образование и стекнување на нови 

овластувања.  

 Тие, во голема мера го регулираат и условуваат функционирањето на приватните 

геодетски фирми од аспект на измени во процедурите на теренските мерења, 

изработката и типовите на геодетските елаборати, како и набавката на податоците од 

Геодетско-катастарскиот информациски систем.  

 Овие промени беа и сѐ уште се проследени со постојани измени од технолошки 

аспект кои можат да се следат единствено со набавка на нови хардверски и софтверски 

решенија, но и со зајакнување на капацитетите и вештините на вработените, како и со 

развој и дефинирање на самите процеси и организацијата во геодетските фирми. Со 

донесување на Законот за проценка и Законот за вештачење, дел од геодетските фирми, 

покрај основната дејност се стекнаа со можност да ги прошират своите активности и да 

ја збогатат својата понуда до потенцијалните клиенти. 

 Во рамките на Законот за проценка, проценка на пазарната вредност на 

недвижниот имот, можат да вршат овластени проценители кои имаат положено 

стручен испит за проценување од областа на недвижниот имот. За полагање на овој 

испит потребни се знаења од областа на катастарот на недвижностите, познавање на 

законската регулатива за просторно и урбанистичко планирање, како и познавање на 

Законот за градење. Секоја геодетска фирма која има вработено најмалку двајца 

проценувачи од областа на недвижниот имот, може да се стекне со лиценца за вршење 

на проценки на пазарната вредност на недвижен имот. 

 Со Законот за вештачење се дефинирани:условите и начинот на вештачење со кои е 

утврдено, покрај стручните знаења од областа на геодезијата и катастарот на 

недвижности, за стекнување со лиценца за вештачење потребни се неопходни знаења 

од областа на законите кои ги регулираат сопственоста и другите стварни права, 

градењето и градежното земјиште, законот за просторно и урбанистичко планирање и 

др. 

 Дел од геодетските фирми кои имаат кадровски и стручен потенцијал кој се 

стекнал со овластувања за проценувачи на недвижен имот и лиценци за вештаци од 

областа на недвижен имот, ја прошируваат својата дејност, проширувајќи ја понудата 
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до своите корисниции истовремено вршејќи диверзификација на услугите, заради 

избегнување на економска нестабилност на својата компанија. 

 Со проширувањето на дејностите и услугите кои ги нудат геодетските фирми, 

потребни се и соодветни организациски и структурни промени од аспект на 

управувањето. Иако станува збор за слични сегменти, тие суштински се разликуваат 

според постапките и процедурите за изработка на финалните производи/услуги, како 

што се: 

 Геодетски елаборат; 

 Извештај за проценка на недвижен имот; 

 Вешт наод и мислење; 

 Наведените стручни документи треба да бидат изработени во согласност со 

законските и подзаконските акти на Законот за катастар на недвижности, Законот за 

проценка и Законот за вештачење.  

 Иако од статистичките податоци за бројот на регистрирани фирми во Република 

Северна Македонија, може да се заклучи дека тој во последните неколку години е со 

мал тренд на зголемување, мал е бројот на оние кои се во можност покрај основната 

дејност (вршење на геодетски работи од областа на катастарот на недвижности), 

својата понуда да ја збогатат и со вршење на услуги од областа на проценките на 

пазарната вредност и вештачењата на недвижниот имот. Причините за ова, 

првенствено се од финансиски карактер и организациски карактер од аспект на 

човечките ресурси.  

 За развој на самата геодетска организација, покрај континуирано инвестирање во 

современа геодетска опрема и технологија, неопходно е инвестирање во стручно 

усовршување на постоечките човечки ресурси. Покрај редовните и континуирани 

стручни обуки кои се законска обврска за овластените геодети, овластените 

проценувачи и лиценцирани вештаци, потребно е следење на современите пазарни 

текови и економски трендови, неопходни за развојот и управувањето на самата 

фирма. 

 Имајќи го предвид фактот дека поголемиот дел од приватните геодетски фирми 

во државата, од самиот почеток функционираат како мали фирми, може да се 

заклучи дека непостоењето на визија за инвестирање и развој на севкупните 

капацитети во нив не може да донесе ниту зголемување на севкупните капацитети а 
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фирмата и развој во една високо профитабилна компанија која ќе конкурира на повеќе 

полиња на пазарот.  

 Секако дека не изостануваат ниту оние геодетски компании кои континуирано 

инвестираат во иднината на своите компании, преку имплементирање на системите за 

управување во своите организации, како предуслов за успешно и препознатливо 

работење. 

 

 

5.3. Определување на истражувачка хипотеза за тестирање и валидација 

  

 Принципиелно, севкупното емпириско истражување се состои од 2 стожерни 

сегмента, кои се олицетворуваат во следниве компоненти: 

 Сопствено емпириско истражување врз репрезентативен примерок на носители 

и извршители на геодетската дејност во Република Северна Македонија, 

односно менаџери, истражувачи и професионални експерти од Агенцијата за 

катастар на недвижности, Агенцијата за просторно планирање, како и 

претставници од индивидуалните геодетски друштва, како и, 

 Компаративна анализа на фундаменталните и најапликативни практики во 

планирањето и имплементацијата на процесите и односите во геодетската 

дејност, а кои потекнуваат од развиените геодетски национални средини.  

 Основното подрачје на насоченост и дијалектичка фундираност на генералните 

истражувачки хипотези во докторската дисертација е поставена на следниов начин: 

 Идентификација на степенот на влијание на развојот на знаењата, вештините, 

искуствата и способностите на вработените во геодетската дејност врз 

генерирање и управување со геодетските промени, со особен нагласок на 

промените од технолошка природа, како и, 

 Определување на степенот на влијание на промените и развојот во геодетски 

понапредните национални економии врз патеката на промени и развој во 

геодетската дејност во Република Северна Македонија.  

Од генералните истражувачки хипотези, според степенот на сопственото влијание 

врз постојните и идни, планирани промени во геодетската дејност, се идентификуваат 

следниве специфични истражувачки хипотези, кои беа предмет на математичко-
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статистичко тестирање со употреба на регресиона анализа, како и алгоритам на 

машинско учење, се определуваат следниве: 

 Дијагноза на зависноста на природата на имплементираните и идни промени 

во македонската геодетска дејност, односно нивната претежна определеност 

како квантитативни или квалитативни од доминантните перцепции за 

клучните карактеристики на носителите во македонската геодетска дејност, 

како и 

 Идентификација на карактерот и применливоста на промените во 

геодетската дејност, со нагласок на промените во технолошкиот сегмент во 

македонската геодетска дејност, сообразно кластер-анализата на процесните 

и бихејвиористички димензии на управување со промените.  

Емпириската валидација на потврдените меѓузависности од спроведената 

компаративна анализа на носителите на македонската геодетска дејност, во функција 

на истражувањето во докторската дисертација, ги манифестира следниве нивоа на 

каузалитетност: 

1. Кај Вработените во Агенцијата за катастар на недвижности се согледуваат 

следниве сигнификатни нивоа на меѓусебна поврзаност и заемна условеност: 

 Просечно, влезно ниво на знаења и вештини на експертните обучувачи 

53%,вклучително техничка изведба 52% 

 Умерено стекнато ново знаење во т.н. „доволен дел“, со учество од 50%, 

2. Кај истражениот примерок на овластени геодети, се согледуваат следниве нивоа 

на меѓузависности: 

 Високо ниво на стекнување на „очекувани знаења“, односно 98,21%, кое 

треба да се согледува во релативна смисла, доколку влезното ниво на 

нивните знаења, како и степенот на нивните очекувања за унапредувања 

на знаењата е ограничен, 

 Високо ниво на квалитет на експертните обучувачи, односно 66,56%, 

како и просечно кон високо ниво на техничка изведба на обуките со 

учество од 60,4%, 

 Умерено ниво на стекнување на ново знаењево т.н. „доволен дел“, со 

учество од 56,41%, 
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3. Кај истражениот примерок на вработени од Агенцијата на катастар на 

недвижности, се согледуваат следниве нивоа на меѓузависности: 

 Високо ниво на застапенот на стекнување на ново знаењево т.н. „доволен 

дел“, со учество од 62%, 

 Високо ниво на т.н. „задоволително ниво“ на квалитет на спроведените 

експертни обуки, со учество од 65%, 

 Високо ниво на отсуство на подготвеност за одговор за стратешката цел 

или надлежност на работното место на секој одделен вработен, со 

учество од сигнификантни 63,18%, што потенцијално се должи на 

непознавање на меѓузависностите во работата или пак непознавање на 

категоризацијата на стратешки цели во Агенцијата за КН, 

 Релативно подеднаква застапеност на компетенциите за квалитетно 

извршување на работните задачи, со умерено учество на категоријата 

одлични, со 43,7%, во однос на доволни/задоволителни, со учество од 

36,29%, 

 Релативно усогласено влијание на најважните компоненти кои 

поседуваат најголемо значење за квалитетно извршување на работата, 

односно ниско учество на: Учење и развој со 21,02%, Комуникација со 

18,97%, како и Испорачување на резултати, и, Тимска работа, обете со 

учество од 17,18%, 

 Во однос на компентециите кои моментно се поседуваат, највисоко, но 

сѐ уште ниско учество поседува Комуникацијата со 23,79%, следена од 

Ориентираност кон клиенти со 22,61%, како и Испорачување на 

резултати со 19,53% итн., 

 Високо ниво на непоседување на обуки, со застапеност од 68,15%, што 

доминантно се должи на непоседување на доволно обуки со 50% или пак 

немање соодветна понуда за обуки со 22,34%, 

 Употребата на знаењето од посетуваните обуки се оценува како 

просечно, со највисоко учество на „солидно“ со 39,7%, следено од 

„значајно“ со 25%, како и „слабо“ со 24,26%, 

 Во поглед на влијанието на технолошката промена врз организациските 

перформанси, во истражениот примерок вработени се согледува 

највисоко учество на „недобивање информации од ИТ софтверот“ со 
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учество од 29,69%, следено од „добивање на ограничени информации од 

ИТ-софтверот“ со учество од 26,11%, што илустративно говори за 

неопходноста од воведување на интегрирана, технолошки фундирана 

организациска промена, а која ќе продира низ сите организациски 

сегменти, 

 Перцептивното, т.е. когнитивно ниво на согледување на значењето на 

технолошки фундираната организациски промена најилустративно се 

согледува од учеството на развојните аспекти кои веќе придонеле за 

унапредување на ефективноста и ефикасност, во редот на кои највисоко,  

а сепак умерено учество поседува „модерната електронска опрема“, како 

клучен аспект за унапредување на ефективноста и ефикасноста на 

вработените во АКН, со учество од 27,61%, следено од незначителното 

учество на „користењето на софтвер за полесно работење“, со 10,45%, 

 Од своја страна, перцепцијата за клучните аспекти кои во иднина би 

придонеле кон унапредување на ефективноста и ефикасноста сведочи за 

највисоко тежинско значење на „подобрена внатрешна комуникација и 

кординација“, со 13,20%, следено од “креирање подобри работни 

процедури“, со учество од 10,14%, како и „балансирано распоредување 

на работните задачи меѓу вработените“, со учество од 9,54% итн. 

Врз основа на севкупноста на претходниве емпириски анализи на истражениот 

примерок, се извлекуваат следните фундаментални каузалитети од основните 

истражувачки хипотези, а кои се однесуваат на идниот систематизиран организациски 

развој, вклучително употреба на технолошката организациска промена, кај вработените 

во Агенцијата на катастар на недвижности, односно: 

1. Повисокиот степен на детализација и конкретизација на формулациите 

„доволен дел“ или пак „задоволително ниво“ ќе влијае врз креирање на 

диверзифицирана организациска промена, а која во крајна инстанца ќе влијае 

врз организациска перформанса на севкупната АКН, 

2. Вложувањето во програми за обуки кои се на високо технолошко ниво 

сигнификантно ќе придонесе кон зголемување на знаењата и способностите на 

вработените за креирање и успешно имплементирање на технолошки 

фундирана организациска промена, 



 
Управување со промените во технолошкиот сегмент, со нагласок на  

нивната примена во геодетската дејност во Република Македонија 

 245 

 

 

3. Креирањето на ефективни системи на комуникација, градење на тимови за 

решавање на комплексни и меѓузависни организациски проблеми ќе имаат 

влијание врз ефикасно препознавање на потребите на корисниците на новите 

услуги на Агенцијата на катастар на недвижности, што повратно ќе влијае врз 

зголемен степен на задоволство од содржината и начинот на извршување на 

услугата од страна на оваа категорија вработени. 

 

 

5.4. Методолошки приод во анализа и вреднување на прибраните информации 

 

Во сообразност со генералните и специфични истражувачки хипотези, 

методолошкиот приод во анализата и вреднувањето на прибраните информации, во 

рамките на спроведеното емпириско истражување во функција на докторската 

дисертација се согледува низ следниве елементи: 

 Доставување на 3 Анкетни прашалници на менаџери, истражувачи и 

професионални експерти од Агенцијата за катастар на недвижности, 

Агенцијата за просторно планирање, како и претставници од 

индивидуалните геодетски друштва во вкупен број од 82, од кои се 

прибрани вкупно 60 одговори, односно степен на респонзивност на 

истражувањето од 73,17%, 

 Анкетните прашалници се посветени на следниве 3 истражувачки аспекти за 

промените во македонската геодетска дејност: 

 Карактер на промени во геодетската дејност, 

 Односи на процесните и бихејвиористичките димензии на 

управување со промени, како и, 

 Тестирање на применливоста на технолошките промени во 

практиката на геодетските институции. 

Основниот развоен методолошки приод за вреднување на аналитичките прибрани 

информации се темели на Компаративна анализа на Компаративната анализа на 

процедурите и времетраењето на постапката за регистрирање на имот, во рамките на 

критериумите на рангирање, во сообразно со Извештајот на Светска банка „Doing 

Business 2020“, во чии рамки се согледуваат развојните тенденции, институционална 
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рамка на постапки и однесување, како и генерирање оптимална патека на промени и 

развој на севкупната геодетска дејност во Република Северна Македонија, сообразно 

препознатливите меѓународни искуства на споредливите геодетски практики и 

процедури. 

Врз основа на емпириска идентификација на нивоата на меѓзависности кои се 

согледуваат во рамките на Компаративната анализа на процедурите и времетраењето 

на постапката за регистрирање на имот, во рамките на критериумите на рангирање, 

восообразно со Извештајот на Светска банка „Doing Business 2020“, се идентификуваат 

следниве тенденции за рангирање, според ефикасноста на регистрационите маханизми 

за одделни селектирани светски национални економии, односно: 

1. Редоследно погледнато, во Нов Зеланд регистрационата процедура ги опфаќа 

следниве постапки: 

 Обезбедување на благовремени информации за земјиштето, со рок за 

извршување од 1 ден, 

 Запишување на сопственоста преку националниот Регистар на земјишни 

информации, како онлајн-постапка во рамки на која повратната потврда 

се добива за неколку минути, 

 Непостоење на данок на промет на недвижности, како диференцијална 

предност на регистрациониот систем на Нов Зеланд. 

2. Во Литванија, чекорите во рамките на регистрационата процедура ги 

исцрпуваат следниве компоненти: 

 Потврдување и појаснување на податоците за недвижноста од страна на 

Нотар, во онлајн-процедура, за период од помалку од 1 ден, 

 Заверка на купопродажниот договор, во која учествуваат Агенцијата и 

Нотарот,за период од 1 календарски ден, 

 Запишување на правото на пренос на сопственоста во Регистарот на 

недвижен имот, за интервал од 2 календарски дена, 

 Не се плаќа данок на промет на недвижноста, единствено постои 

обврска за административна такса за регистрација на недвижноста. 

3. Грузија поседува детализиран и диференциран модел на регистрациона 

постапка на евидентирање на недвижната сопственост, во рамките на која се 

содржат следниве редоследни постапки: 
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 Запишување на сопственоста на купувачот во Окружниот јавен 

регистар, што се спроведува вообичаено за 1-2 календарски денови, 

додека стандардната процедура има времтраење од 4 календарски 

денови, 

 Симболична стапка на данокот на промет на недвижности, во висина од 

0,001%, пред регистрација на предметниот имот, 

 Непостоење на обврска за заверка на договорот на нотар, во рамките на 

првата правна процедура. 

4. Република Северна Македонија во рангирањето од 2020 год. се наоѓа на 48 

место, за споредба, во истоимениот Извештај од 2015 год, се наоѓа на 74 место, 

што доволно ислустративно говори за напредната тенденција на унапредување 

на содржината, како и ефикасноста на механизмите и времетраењето на 

регистрационите процедури за евидентирање на недвижната сопственост, 

сообразно со следнава постапка: 

 Потврда за непостоење на товар врз конкретната недвижност, а која во 

онлајн-процедура се издава за помалку од 1 ден, 

 Изготвување на Купопродажен договор, од страна на Адвокат, во 

период од 1 ден, со постоење на диференцијален пристап во утврдување 

на висината на таксата, во зависност од вредноста на недвижноста во 

Договорот, со максимален износ од 30.000 МКД, односно 

противвредност од 500 ЕУР, 

 Вадење на Потврди за тековна состојба, Потврди за непостоење на 

стечај, како и Потврди за непостоење на ликвидација, издадени од 

Централниот регистар, а кои во онлајн-процедура се стекнуваат во 

период помал од 1 ден, 

 Доставување на барање за проценка на данок на промет на имотот, како 

и добивање на даночно решение, постапка која временски се 

спроведува во интервал од 3 недели, 

 Плаќање на данокот на промет на имотот и добивање на потврда за 

извршеното плаќање од банката, што се спроведува во период од 1 ден, 

со вкупни трошоци за спроведување на постапката во висина од 2-4% 
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од пазарната вредност на недвижноста и тоа во моментот на 

настанување на обврската, 

 Солемнизирање на Нацрт-купопродажниот договор или изготвување на 

Нотарски акт, во период од 3 дена, 

 Поднесување на барање за запишување на недвижноста во 

катастарските канцеларии, во интервал од 3 дена.   

Врз основа на севкупноста на споредбена анализа на претходниве 4 емпириски 

национални истражувачки практики од истражениот примерок, се извлекуваат 

следните фундаментални каузалитети од основните истражувачки хипотези, а кои се 

однесуваат на идните систематизирани организациски промени и развој, со посебен 

нагласок на неопходноста од забрзување и намалување на трошоците на севкупната 

евидениона регистрациона процедура, низ следниве меѓузависности: 

1. Зголемување на степенот на т.н. „претходна информираност“ од страна на сите 

институции кои се вклучени во регистрационата процедура доведува до 

скратување на времетрењето и бројот на постапки за евиденција на конкретната 

недвижна сопственост, 

2. Определувањето на маргини на отстапување на вредноста на недвижноста 

содржана во Купопродажниот договор со вредноста која државата ја користи 

како основа за пресметка на данокот на промет, како и данокот на имот, ќе 

придонесе кон намалување на вкупното даночно оптоварување, како и 

објективизирање на реалната вредност на конкретната недвижност. 

 

 

5.5. Квантитативни и квалитативни методи за финална обработка и 

изготвување на заклучоци 

 Основната насоченост на методолошкиот инструментариум употребен во 

докторскава дисертација сведочи за примарна употреба на следниве методи: 

 Квалитативни научно-истражувачки методи, за расветлување на изворите, 

феноменологијата, карактерот и фокусот на принципите на планирање и 

извршување на различните категории на геодетски услуги, од страна на 

стожерните организации и институции вклучени во извршувањето на 

геодетската дејност во Република Северна Македонија, односно: 
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 Агенцијата за катастар на недвижности, 

 Агенција за просторно планирање на Република Северна Македонија, 

 Индивидуални геодетски друштва. 

 Употребениот квалитативен приод се темели на идентификација на редица 

примарни и секундарни извори на податоци и информации, идентификување на 

 нивниот карактер, со цел содржинско и процесно идентификување на 

карактерот на организациските промени во функција на развој на севкупната 

геодетска дејност.  

 Квантитативни методи на научно-истражувачка анализа се состојат од 

следниве таксативни математичко-статистички техники: 

 Метода на емпириска анализа – првенствено употребен во тестирање на 

јавно достапен примерок на емпириски податоци и информации на 

учесниците во геодетската дејност, посветени на следниве истражувачки 

компоненти: 

o Интраорганизациски процеси и односи, 

o Технолошко ниво на извршување на геодетската услуга, 

o Систем на самооценување на вработените во геодетските 

институции, 

o Очекуван карактер и насоченост на промените во геодетската 

дејност, со нагласок на нивната технолошка пропулзивност, како 

и 

o Системите на ефективна комуникација во геодетските 

институции. 

 Претставувањето на резултатите од квантитативно-квалитативната анализа ќе го 

остварам најнапред низ елаборација на основните статистички наоди во рамки на секој 

од 3-те Анкетни прашалници (n=60), за во истражувачкиот сегмент на Повратна спрега 

да ги опфатам доминантните наоди од алгоритам на машинско учење за логистичка 

регресија (ЛР), со цел димензионирање на пропулзивноста на идните промени во 

геодетската дејност, особено на оние кои му припаѓаат на технолошкиот сегмент. 

 Анализата на Анкетниот прашалник со наслов Карактер на промени во 

геодетската дејност, ги идентификува следниве клучни заклучни согледувања: 

 Според Степенот на професионално искуство во геодетската дејност, 50% 

од испитаниците (30 испитаници) бележат искуство над 15 години; 13 
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испитаници се со искуство од 10-15 години; 9 испитаници се со искуство од 5-

10 години; 6 испитаници се со искуство од 1-5 години, а само 2 испитаника се 

со искуство до 1 година, што сведочи за континуитет во вршењето на 

геодетската услуга во нашата земја. 

 

 
                      Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 

 Според Мерката во која испитаниците учествувале во менаџирање со некоја 

промена во геодетската дејност, најголем број испитаници (20 испитаници) 

учествувале со Предлагање на промени, а најмалиот број на испитанци (3 

испитаници) учествувале со предлагање, стручна анализа, евалуација на 

потенцијалот и легислативно оформување на промените, што сведочи за 

потребата од зголемување на инклузивноста на сите учесници во геодетската 

дејност, не само во планирање, туку и во имплементирање и законско 

оформување. 

 

 
                   Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 
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 Најголемиот број на 43,33% испитаници (26 испитаници) укажуваат дека 

Досега имплементираните промени во рамките на геодетската дејност во 

нашата држава се доминантно квалитативни, но има и квантитативни, 

што сведочи за позитивната тенденција, во услови на неопходност од 

зголемување како на квалитетот, така едновремено и на квантитетот на 

имплементираните промени. 

 
             Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 39 испитаници, односно 65%, посочуваат дека Градењето на конкурентска и 

одржлива организациска култура во институциите од геодетската дејност 

во значајна мера влијае врз квалитетот на геодетската услуга во целина, а 

само 1 испитаник одговорил дека влијанието е ограничено, како мошне 

позитивна тенденција за нивната конкурентност и одржлив развој. 

 

 
 Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 
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 Просечната вредност на Методолошките елементи, според степенот на 

нивната значајност во креирањето и имплементирањето на геодетските 

промени, манифестира најголема просечна вредност од 3,48 за елементот 

Капацитет на менаџерите и неменаџерите учесници во процесот, што 

илустративно сведочи за нивната висока оспособеност за учество во идните 

промени. 

 

 
      Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 

Минимална, максимална вредност, просек и Q1-Q4 (Q2 = медијана) 

 
                        Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 

 Просечната вредност на Факторите за развој на системите за аквизиција и 

дистрибуција на податоците во геодетската дејност, сведочи за најголем 

просек од 3,62 кај Капацитетот на менаџерите и институциите во 

геодетската дејност, што сведочи за силниот потенцијал на македонските 

менаџери и институции од геодетската дејност. 

 

 

Методолошки елементи според степенот на значајност во креирањето и 

имплементирањето на промените во геодетската дејност 

Просечна 

вредност

капацитет на менаџерите и неменаџерите учесници во процесот 3.48          

креирана меѓузависност (каузалитет) на секоја промена во геодетската дејност 3.15             

 очекувани резултати од примената на соодветната промена 2.90             

адекватност на технолошката рамка на промените во геодетската дејност 2.78             

интегрираност на елементите за управување со промените 2.68             
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     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Во поглед на Потенцијалот за влијание на развојните компоненти во 

геодетската дејност, се определува најголема просечна вредност од 3,65 кај 

елементот Поголемо интегрирање на електронските системи за нудење и 

спроведување на национално и локално-регионално ниво, што сведочи за 

неопходноста од раст на модалитетите за интегрирана геодетска услуга, како 

на национално, така и на локално-регионално ниво. 

 

 
     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Согледувањето на Потенцијалот за целосно воведување на моделот ѕвезда, 

низ рангирање на степенот на адекватност на категориите елементи на 

промени во геодетската дејност упатува на најголема просечна вредност од 

3,48 кај Вештините и знаењата на вработените во геодетската дејност, 

како исклучително значаен тренд за збогатување на карактерот на идни 

геодетски промени. 

 

 
     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

Факторите за развој на системите за аквизиција и дистрибуција на 

податоците во геодетската дејност

Просечна 

вредност

капацитет на менаџерите на институциите во геодетската дејност 3.62          

техничко-технолошкиот развој на системите за дистрибуција на податоците во

катастарско-геодетскиот систем 3.42             

развојот на капацитетот на мерните геодетски системи 2.87             

напреднатост на легислативната рамка во геодетската дејност 2.82             

временската рамка на спроведување на промените во геодетската дејност 2.28             

Потенцијал за влијание на развојните компоненти во геодетската дејност
Просечна 

вредност
поголемо интегрирање на електронските системи за нудење и спроведување на

геодетски услуги на национално и локално-регионално ниво 3.65          
олеснување на пристапот на корисниците на геодетските услуги 3.17             

целосна хармонизација на регистрите во рамки на геодетско-катастарскиот

информационен систем 2.98             

унапредена заштита на сопственичките права 2.72             

поголема употреба на обука/тренинг на сите учесници во геодетската дејност 2.48             

Потенцијал за целосно воведување на Моделот Ѕвезда, низ рангирање 

на степенот на адекватност на следниве категории на елементи на 

промени во геодетската дејност

Просечна 

вредност

вештини и знаења на вработените во геодетската дејност 3.48          

управувачки процеси 3.37             

работни процеси 2.93             

организациска структура 2.85             

системи на наградување 2.37             
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 Кај Степенот на влијание на инженерските и други активности кои не 

припаѓаат на категоријата основни геодетски работи, врз квалитетот на 

геодетската услуга во целина, се издвојува најголема просечна вредност од 

3,48 кај Континуираното усовршување и следење на современите тенденции 

и иновативни технолошки решенија, како непосредна потврда на 

современоста на технологијата која се употребува во геодетската дејност.  

 

 
     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Анализата на вториот Анкетен прашалник со наслов Односи на процесните и 

бихејвиористичките димензии на управување со промени, ги претставува следниве 

клучни заклучни согледувања: 

 Кај Степенот на познавање на промените и менаџирањето со промените од 

страна на мнозинството менаџери од дејноста, најголем број респонденти 

27, одговориле дека Делумно ги познаваат, што укажува на потребата од 

натамошно стекнување поголеми знаења и искуства за менаџирањето со 

промените во идниот период во геодетската дејност. 

 

 
                 Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

Степен на влијание на инженериски и други активности кои не припаѓаат 

на категоријата на основни геодетски работи врз квалитетот на 

геодетската услуга во целина 

Просечна 

вредност

континуирано усовршување и следење на современите тенденции и иновативни

технолошки решенија 3.48          

градење на инженерски капацитети кај геодетските учесници 3.00             

креирање на одржливи (економски, општествени и еколошки фундирани) човечки

ресурси во геодетската дејност 2.88             

флексибилност и иновативност во работењето 2.82             

квалитет на останатите сервиси, производи и услуги во геодетската дејност 2.82             

1
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воопшто не ги познаваат

целосно ги познаваат

ограничено ги познаваат

во значајна мерка ги познаваат

делумно ги познаваат

Степен на познавање на промените и 
менаџирањето со промените, од страна на 

мнозинството менаџери во геодетската дејност 
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 Во поглед на тоа Како го карактеризираат моделот на соработка, 

мнозинството од 25 учесника одговориле за Целосна интраорганизациска 

соработка, со целосна интерорганизациска соработка, што сведочи за 

исклучително високиот степен на внатрешна и надворешна соработка со 

геодетската дејност. 

 

 
                 Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Кај Етичките димензии на менаџмент во геодетската дејност кои се 

присутни во вашата геодетска институција, мнозинството од 23 

респонденти сведочат за Поседување на основни етички вредности, норми и 

стандарди, како одраз на неопходноста од збогатување на значењето и 

примената на етиката во геодетската дејност. 

 

 
                 Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 
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отсуство на интра-организациска и интер-
организациска соработка

целосна интра-организациска соработка, со 
делумна интер-организациска соработка

ограничена интра-организациска соработка, со 
целосна интер-организациска соработка

ограничена интра-организациска соработка, во 
услови на делумна интер-организациска 

соработка

целосна интра-организациска соработка, со 
целосна интер-организациска соработка

Како го карактеризирате моделот на соработка 

1

6

8

22

23

воспоставување на работна позиција Менаџер 
за етика или Правобранител за етика

недоволна изграденост на основни етички 
вредности, норми и стандарди

изграден Кодекс на етика

поседување на основни етички вредности, 
норми и стандарди, напоредно со 

спроведување на континуирани етички обуки

поседување на основни етички вредности, 
норми и стандарди

Етички димензии на менаџмент во геодетската дејност кои се 
присутни во вашата геодетска институција
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 Кај основните процесни причини за менаџирање со промените во 

геодетската дејност, најголема просечна вредност од 3,47 е добиена за 

елементот Целосно или делумно отсуство на индикатори за квалитет на 

геодетските постапки или процедури, како илустрација на неопходноста од 

натамошно развивање и употреба на современи, мерливи индикатори за 

квалитетот на геодетските постапки или процедури. 

 

 
      Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Кај основните причини за генерирање на интердисциплинарност на 

ефектите од менаџирањето со промените во геодетската дејност се 

искажува највисока просечна вредност од 3,23 кај Воспоставување на 

современа организација на работа во геодетските институции, што сведочи 

за отворената и растечка тенденција од осовременување на организациските 

аспекти на геодетската професија.  

 

 
      Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Од аспект на Лидерските карактеристики на мнозинството менаџери во 

геодетската дејност, најголема просечна вредност поседува перцепцијата за 

Целосен лодерски опфат, од креирање до имплементирање на промените, 

што сведочи за лидерска изграденост кај менаџерите учесници во дејноста. 

 

Основни процесни причини за менаџирање со промените во геодетската 

дејност 

Просечна 

вредност

целосно или делумно отсустно на индикатори за квалитет на геодетските постапки или

процедури
            3.47 

нејасност и незаокруженост на стандардните оперативни процедури во мнозинството

геодетски институции
               3.42 

неадекватност или нецелосност на определена геодетска постапка или процедура                3.20 

недоволна интеграција на оперативните геодетски постапки или процедури, во однос на

тактичките (годишни) и стратегиските (над 1 година)
               2.60 

недоволна детализација на елементите на вршење на геодетската услуга                2.32 
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      Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Во поглед на Клучните лидерски способности на мнозинството македонски 

геодетски менаџери, доминантна просечна вредност манифестира 

Одлучноста и решителноста во итни и кризни организациски состојби, што 

говори за зголемена отпорност на менаџерите кон услови на криза во 

геодетската дејност. 

 

 
     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Финално, кај Клучните индикатори на контрола на успешноста на 

промените во геодетската дејност, најголема просечна вредност од 3,15 

поседува перцепцијата за Објективни и аргуменитарни индикатори за 

контрола на успешноста, што говори за поткрепеноста и потенцијалната 

успешност на промените во геодетската дејност. 

 

 
     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 И конечно, анализата на третиот Анкетен прашалник со наслов Тестирање на 

применливоста на технолошките промени во практиката на геодетските 

институции, ги отсликува следниве фундаментални заклучни согледувања: 

 

 

Лидерски карактеристики на мнозинството менаџери во геодетската дејност 
Просечна 

вредност

целосен лидер, од креирање до имплементирање на промените             3.85 

градител на ефективен тим кој е во состојба самостојно да ја изврши геодетската активност                3.50 

едновремено и лидер и менаџер во неговата геодетска институција                3.33 

инвеститор на вработени                2.47 

декларативен лидер без вистински иницијативи за промени                1.85 

Клучни лидерски способности на мнозинството менаџери во геодетската 

дејност 

Просечна 

вредност

одлучност и решителност во итни и кризни организациски состојби             3.93 

способност за иновативност и преземање на вкалкулиран ризик                3.62 

целосна транспарентност во своето работење                2.85 

способност за манифестирање на интегритет на личноста                2.43 

способност да влијае врз соработниците                2.15 

Клучни индикатори на контрола на успешноста на промените во геодетската 

дејност 

Просечна 

вредност

објективни и аргументирани             3.15 

развојна, со оглед на идните промени во геодетската дејност                3.13 

навремени и детални                3.08 

целосно фокусирана кон критичните точки на квалитет на геодетската услуга                3.02 

оптимални, од гледна точка на трошоци/ефекти (cost/benefit анализа)                2.57 
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 Определувањето на Бројот на реализирани технолошки промени во 

последните 3 години, говори дека најголем број испитаници 28 одговориле 

дека реализирале До 5 технолошки геодетски промени, што упатува на 

неопходноста од зголемување на употребата на современата технологија во 

геодетската дејност. 

 
                 Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Идентификацијата на Карактерот на улогата при планирање и 

имплементирање на технолошки геодетски промени, во последните 3 години, 

сведочи за рамномерна дистрибуција по 15 одговори, односно 25% 

респонденти, кај Предлагање и стручна анализа на технолочките промени, 

заедно со Предлагање на технолошки промени, како одраз неопходноста од 

поголема застапенист и на учеството во евалуацијата и легислативното 

оформување на технолошките промени.  

 

 
                Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 
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Карактер на улогата при планирањето и имплементирањето на 
технолошките промени во кои сте учествувале на ниво на целата 

геодетска дејност, во последните 3 години
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 Во Практиката на геодетската дејност, најголема видливост на 

технолошките промени, со учество од 32 одговора, се забележува На ниво на 

мнозинството на геодетски институции, што сведочи за системскиот и 

интегративен потенцијал на технолошките геодетски промени. 

 

 
   Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Кај Клучните индикатори на успешноста на технолошките промени во 

геодетската дејност, највисока просечна вредност од 3,27 поседува 

Повисокиот степен на интегрираност на геодетските процеси, а тој говори 

за неопходноста од поголем фокус на интегрираноста на постапките и 

процедурите во однос на маодалитетите на соработка во идните технолошки 

промени.  

 

 
     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Од аспект на Предностите и можностите кои извираат од технолошките 

геодетски промени, најголема просечна вредност од 3,36 се искажува кај 

Усогласувањето на технолошките промени со фазата на развој на 

геодетската дејност, што упатува на потребата од поголемо значење на 

определување и поврзување на развојниот стадиум на сите геодетски 

учесници со технолошките геодетски промени. 
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на ниту едно од претходниве нивоа во геодетската 
дејност

на ниво на една внатрешна организациска единица 

на ниво на мнозинството на внатрешни 
организациски единици   

на ниво на една геодетска институција 

на ниво на мнозинството на геодетски институции

Во практиката на геодетската дејност, ефектите од технолошките 
промени се највидливи на следново ниво 

Клучни индикатори на успешноста на технолошките промени во 

геодетската дејност 

Просечна 

вредност

повисок степен на интегрираност на геодетските процеси 3.27                 

зголемување на новосоздадената вредност во одделните геодетски учиноци 3.24                     

повисок степен на интегрираност на геодетските односи 3.05                     

намалени трошоци за одделни деловни операции 2.80                     

зголемен учинок за единица време 2.64                     
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     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Кај Слабостите и ограничувањата на технолошките геодетски промени, 

најголема просечна вредност од 3,31 се искажува кај елементот Отсуство на 

менаџмент-техники и методи за релативно брзо развивање на вештините и 

способностите на геодетските работници за успешна технолошка промена, 

како одраз на неопходноста од поголемо обучување на вработените,  а 

особено на менаџерите во геодетските институции, со менаџирањето со 

технолошките промени.  

 

 
     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 За Клучните трендови кои потекнуваат од технолошките промени во 

геодетската дејност, најголема просечна вредност се искажува кај 

Целосниот премин од аналогна кон дигитална геодетска технологија, што 

сведочи за потребата од зголемен степен на автоматизација на технолошките 

геодетски активности кај сите геодетски учесници. 

 

 

 

 

Клучни предности и можности, кои извираат од технолошките промени 

во геодетската дејност 

Просечна 

вредност

усогласување на технолошките промени со фазата на развој на геодетската дејност 3.36                 

зголемување на технолошката оспособеност на корисниците на геодетските
услуги 3.34                     

вградување на технолошкото ниво на промената во системот за градење на
конкуретска предност 2.80                     

интегрирање на технолошката промена во индикаторите за менаџерска и
организациска успешност 2.76                     

технолошко интегрирање и заокружување на процесите и односите 2.75                     

Клучни слабости и ограничувања, кои извираат од технолошките промени во 

геодетската дејност 

Просечна 

вредност

отсуство на менаџмент техники и методи за релативно брзо развивање на

вештините и способностите на вработените од геодетската дејност, за успешна

примена на технолошката промена 3.31                 
непоседување на менаџерски капацитет за успешно спроведување на

технолошките промени 3.08                     

високи финансиски барања за целосна примена на технолошките промени 3.02                     

непоседување на урамнотежено технолошко ниво долж различните организациски

единици на една геодетска институција 2.97                     

ограничена примена на технолошките промени во подржувачките бизнис сегменти,

како финансии, сметководство, човечки ресурси итн. 2.59                     
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     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Определувањето на Клучните ефекти кои потекнуваат од технолошките 

геодетски промени, најголема просечна вредност од 3,75 се утврдува кај 

Подобреното искористување на геодетските ресурси и способности, како 

одраз на реалното согледување на геодетските учесници за зголемена 

оптимизација на ресурсите и способностите со поголема употреба на 

технолошките промени.  

 

 
     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 Во поглед на идните перформанси од технолошките геодетски промени, 

според степенот на нивното идно влијание, најголема просечна вредност од 

3,32 поседува елементот Брз и олеснет пристап до информации, што упатува 

на сознанието за запознаеноста на геодетските учесници со растечкото 

информационо влијание на технолошките промени врз идните геодетски 

перформанси.   

 
     Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 

 

Клучни трендови кои потекнуваат од технолошките промени во геодетската 

дејност 

Просечна 

вредност

целосен премин од аналогна кон дигитална геодетска технологија 3.59                 

дигитална картографија и електронски картографски производи во ГИС околина 3.27                     

целосно дигитално ажурирање на податоците во картографските бази и користење

на 3Д технологија 3.20                     

зголемена употреба на напредни сателитски методи, како VLBI и SLR 2.68                     

употреба на моќни ласери и радио телескопски антени во геодетската дејност 2.25                     

Клучни ефекти кои потекнуваат од технолошките промени во геодетската 

дејност 

Просечна 

вредност

подобрено искористување на геодетските ресурси и способности 3.75                 

унапредени вештини и компетенции на мнозинството менаџери во геодетските

институции 3.37                     

развиен модел на одржлив организациски развој 2.98                     

зголемено внимание кон перманентни иновации во геодетската дејност 2.81                     

подобрена конкурентска способност 2.07                     
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 Метода на компаративна анализа - фокусно насочен кон споредување на 

аналитичките национални и меѓународни извори на податоци и 

информации за споредување на најдобри практики на организациските 

промени кај различните форми на геодетските институции, со цел 

определување на стадиумот на развој на одделните геодетски 

институции, како и идентификување на идна развојна патека за 

екстензивен развој на севкупната македонска геодетска дејност. 

Истражуваните компоненти, предмет на компаративна анализа, се 

фокусирани на следниве менаџерски аналитички димензии: 

o Процедурите, времетраењето и постапките за регистрирање на 

имот во прворангираните 10 земји од Европската Унија, 

o Извештајот Doing Business, на Меѓународната банка за обнова и 

развој (Светска банка), од 2020 год., 

o Функционална оператвна зависност на нудењето, извршувањето 

и известувањето за остварените геодетски услуги, од гледна 

точка на процесната страна, компетенциите, системите на 

обука, како и односот ефективност/ефикасност на одделните 

интраорганизациски единици, 

o Модалитет на имплементирани промени, нивоа на успешност и 

очекувани идни технолошки организациски промени. 

 Математичко-статистичка метода – централната употреба на оваа 

група на квантитативни методи претставува реализација на 

организирање, тестирање, претставување, како и аналитичко осознавање 

на причинско-последичните односи на истражените податоци и 

информации за функционалниот модел и развојни тенденции на 

македонската геодетска дејност. 

 Изложувањето на математичко-статистичките податоци и информации се 

остварува на следниве начини: 

o Интраорганизациски за одделните категории на учесници во 

геодетската дејност, 

o Интернационално со цел определување на очекуваните, идни 

промени во македонската геодетска дејност, со детализација на  
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најсилните сегменти на процесот на извршување на геодетската 

услуга по одделни национални економии.  

  Интеграцијата на квантитативните и квалитативните научно-истражувачки методи 

се остварува во насока на доследно исполнување на целите на емпириската анализа во 

докторското истражување, определени на следниов начин: 

 Аналитички опфатат на сите релевантни примарни и секундарни извори 

на податоци кои постојат во дефинираниот примерок на деловните 

субјекти од областа на геодетската наука; 

 Обработка на колектираниот материјал со употреба на квалитативни 

и квантитативни истражувачки методи; 

 Претставување на последиците од добиените препораки и финални 

заклучоци; 

 Утврдување на тенденции за идно управување со промените во 

геодетската дејност; 

 Определување на критични точки за поголема ефикасност на 

технолошките промени. 

 

 

5.6. Повратна спрега на финалните резултати до учесниците во 

репрезентативниот примерок 

 

Функцијата на менаџерската повратна спрега (feed-back) на определените финални 

истражувачки наоди, заклучоци и препораки, претставува исклучително значајна 

компонента на генерирање на холистички систем на информираност на носителите на 

геодетската дејност, на следниов начин: 

 Детализирано и продлабочено претставување на аналитичките наоди, 

заклучоци и препораки до Агенцијата за катастар на недвижности, 

Агенција за просторно планирање на Република Северна Македонија, 

како и индивидуални геодетски друштва, со цел обезбедување на нивна 
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експертска повратна информација за степенот на инклузивност и 

апликативна фундираност на спроведеното докторско истражување, 

 Иницирање на експертска расправа за широчината, длабочината, 

финансиските и институционални предуслови за што поцелосна употреба 

на идентификуваните наоди, заклучоци и препораки, 

 Идентификација на дополнителни, аргументирани и фундирани 

препораки за промени во севкупната геодетска дејност и нивно ставање 

на истите во релација со основните наоди, заклучоци и препораки од оваа 

дисертација, со цел согледување на степенот на нивниот каузалитет, 

односно меѓусебна поврзаност и заемна условеност, 

 Системско афирмирање на промените кај сите организации и институции 

во геодетската дејност, со цел генерирање на систем на јавна поддршка за 

нивна ефективна и ефикасна имплементација, со целосно учество на сите 

организации и институции од македонската геодетска дејност, 

 Иницирање на континуиран модел на интерактивно иницирање и 

имплементирање на промени, особено технолошко фундирани, во 

севкупната геодетска дејност, со цел зголемување на квалитетот и 

оптимизација на цените на нудењето на различните категории на 

геодетски услуги. 

Во сообразност со претходно детализираниот систем на повратна спрега, со 

емпириското истражување се спроведе и Алгоритам на машинско учење за логистичка 

регресија (ЛР), во основна функција да се испита карактерот вкрстена меѓузависност на 

имплементирани промени, со што се добиени следниве истражувачки сознанијa: 

 

1. Карактерот на имплементираните промени во геодетската активност во 

нашата земја е поверојатно да е ни квантитативни ни квалитативни промени 

кога Целосен лидер (од креирање до имплментирање на промени) има мало 

влијание (Слика 5-3, Прв модел на ЛР). 

 

2. Карактерот на имплементираните промени во геодетската активност во 

нашата земја е поверојатно да е квалитативни промени кога Инвеститор на 

вработени има мало влијание (Слика 5-4, Прв модел на ЛР). 
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  Слика 5-3 Карактер на имплементирани геодетски промени во однос на улогата на лидерот  

 
Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 

 

   Слика 5-4Карактер на имплементирани геодетски промени во однос на Инвеститор на вработени 

 
  Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 
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3. 4 регресори се јавуваат како клучни и влијателни за карактерот на промени да 

е предоминантно квалитативни, но исто така и квантитативни (кога 

Лидерската карактеристика на мнозинството менаџери во геодетската дејност, 

како и Инвеститор на вработени има големо влијание, со што веројатноста за 

карактерот на промени да е предоминантно квалитативни но исто и 

квантитативни се зголемува за 2.89x, аналогно се толкуваат и другите 3 

регресори (Слика 5-5, Прв модел на ЛР). 

 
   Слика 5-5 Карактер на имплементирани геодетски промени во однос на 4 Регресори 

 
   Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 

4. Кластер анализа за карактерот на имплементирани промени да е предоминантно 

квалитативни, но и квантитативни (еден кластер (сегмент) кој содржи 10 

опсервации. Во овој кластер 80% од имплементираните промени се пред сѐ 

квалитативни, но и квантитативни. Во него спаѓаат опсервации што се 

карактеризираат со способност за иновации и преземање пресметан ризик за 

воспоставување на поголемо влијание и степен на знаење за промени како и за 

управување со промени од мнозинството менаџери во геодетската активност во 

значаен обем. (Слика 5-6, Алгоритам на машинско учење за кластер анализа). 

 

5. Кога степенот на професионално искуство во геодетската активност е од 1-5 

години, веројатноста клучната клучните лидерски способности на мнозинството 

менаџери во геодетската дејност, способност да се влијае на соработниците да  

има умерено влијание се зголемува за 3.62x. ( (Слика 5-7 Втор модел на 

логистичка регресија). 
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   Слика 5-6 Карактер на имплементирани геодетски промени во однос на 10 Опсервации 

 
   Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 

 

   Слика 5-7 Карактер на имплементирани геодетски промени во однос на Способноста на влијание на  
   соработниците 

 
   Извор: Емпириско истражување на авторот, 2022 год. 
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5.7. Креирање на развојна постапка за идно унапредување на управувањето со 

организациските промени во македонските геодетски институции 

 Врз основа на севкупноста на употребениот методолошки и емпириски 

истражувачки приод во оваа докторска дисертација, ја идентификувам следнава 

развојна патека за екстензивно унапредување на претстојните организациски промени, 

претставени според клучните носители во македонската геодетска дејност: 

 Агенција за катастар на недвижности: 

 Детализација на содржинските и процесни аспекти на промени кои 

треба да се вградат во новото законско решение, 

 Идентификација на моделот на финансирање на Агенцијата, во 

насока на обезбедување на поголема диверзификација, квалитет и 

одржливо ниво на цени на катастарските услуги, 

 Воспоставување на систем за менување на процедуралните, 

организациски, комуникациски и техничко-технолошки основи на 

извршување на катастарската услуга, како и 

 Креирање на индивидуална патека на развој на вработените, 

сообразена на стручниот профил на организациската единица во 

рамките на Агенцијата. 

 Агенција за просторно планирање на Република Северна Македонија: 

 Што поцелосна употреба на Графичкиот регистар за градежно 

земјиште од страна на други органи, организации и институции, 

пошироко заинтересирани лица и институции, професионални 

корисници со употреба на електронските дистрибутивни системи, 

како и на националниот дистрибутивен НИПП геопортал, во редица 

постапки за кои постојат надлежности и апликативен интерес, 

 Осигурување на документационо, просторно, урбанистички и 

институционално унапредување на просторните и урбанистички 

планови, во насока на обезбедување на целосно заокружен, развоен и 

систематизиран македонски геодетски модел, 
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  Продлабочување, развивање и олеснување на постапката и 

елементите на изготвувањето на урбанистичко-планската 

документација, како исклучително значајна компонента на 

севкупниот квалитет на просторната и геодетска услуга. 

 Индивидуални геодетски друштва: 

 Континуирано унапредување, детализирање, олеснување и 

временско забрзување на процедурите и содржината на геодетските 

елеборати,   

 Организциско, институционално и ресурсно помагање на Комората 

на геодетски друштва и на овластените геодети, со цел јакнење на 

нивните индивидуални и групни капацитети, во насока на идните 

развојни очекувања од трговските друштва за геодетски работи, 

 Зголемување на степенот на доверливост, транспарентност и 

отчетност во изработката на геодетските елеборати кон 

индивидуални или институционални корисници, со воведување на 

технолошки фундирани, дигитални промени, како и легислативно 

заокружување на серија подзаконски акти кои ја уредуваат нивната 

активност и делокруг на работење. 

 Со цел обезбедување на повеќекратни, мултипликативни ефекти од детализираните 

промени кај одделните организации и институции од македонската геодетска дејност, е 

неопходно натамошно продлабочување на односите на доверба и почит со носителите 

на законодавната и извршната власт во нашата земја, во функција на експертска, 

инситуционална и финансиска соработка и поддршка на секоја ефективна и ефикасна 

иницијатива за геодетски промени, особено на оние кои се интензивно технолошки 

фундирани. 
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З А К Л У Ч О К: 

 

 Елаборираниот материјал со детализирање и емпириско-апликативната анализа на 

прибраните податоци, информации и димензиите на докторското истражување, со 

посебно внимание на екстензивниот фокус на истражените институции со своите 

карактеристики и перформанси, односите и бихејвористички димензии во 

управувањето со промените кои се во функција на остварување на предметот, целите, 

задачите, како и врз основа на елаборираните процеси и постапки ги дефинираат 

следниве методолошки фундирани заклучни согледувања на оваа докторска 

дисертација, а кои таксативно ги идентификувам на следниов начин: 

1. Современата организација или институција од секоја дејност, како и 

геодетската, отсекогаш била изложена на бројни промени, вклучително и на 

технолошки, со што денес најјасно се потврдува основната менаџерска 

премиса дека во менаџментот ништо не е извесно, освен дека ќе настанат 

промените, а со нив треба адекватно да се менаџира. Оттаму, слободно може да 

се каже дека промените не само што го карактеризираат животот на секој 

систем, туку го сочинуваат длабинскиот концепт на идентификација со 

определбите на развојната патека на секоја дејност или гранка. Во оваа смисла, 

промената е услов за развој на организацијата, а понекогаш услов и за нејзин 

опстанок. Токму затоа, сосема е разбирливо дека современата теорија на 

менаџмент со промени посветува големо внимание на промените, имајќи на ум 

дека вештината за менаџирање со промените станува најважната менаџментска 

вештина во XXI век, низ која се воспоставува најадекватен однос на 

хармонизација на внатрешното со надворешното окружување. 

2. Определувањето и целта на управувањето со организациската промена и 

создавањето на теоретско-методолошко и апликативно разбирање на 

концептот на управување со технолошките модалитети во дефинирањето и 

развивање на методи и техники за управување со димензиите на 

организациската перформанса на организациите во геодетската дејност и 

поврзаните организации со слични или поврзани активности во динамичното 
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окружување претставува предизвик и потреба за определување на 

фундаментални форми на промени во технолошкиот сегмент и нивно 

структурирање во систем на меѓусебни односи. 

3. Главната улога во имплементацијата и одржувањето на етичките принципи и 

норми во работењето на една органзација или институција, вклучително и во 

геодетската дејност, ја има лидерот. Лидерот е тој кој што ја артикулира 

реалноста,ја креира визијата, комуницира и влијае врз следбениците,ги 

мотивира, инспирира и ги води кон остварување на целите. Впрочем, лидерот е 

тој којшто има посебна способност, моќ или авторитет преку кои значително 

влијае врз мотивацијата и однесувањето на другите вработени, 

4. Развојот на дигиталните технологии, значително ја трансформираат секоја 

организација или институција, создавајќи интензивна потреба за брзи 

менаџерски промени. Ваквата потреба создава нов правец и одржливост на 

извршувањето на менаџерската функција, чија основна насока е поставена кон 

менаџирањето со конкуретски, навремени и одржливи промени во 

организациите или институциите. Генерално погледнати, менаџментот со 

промените е систематски пристап за справување со транзицијата или 

трансформацијата на целите, процесите или технологиите на организацијата. 

Оттаму, неговата цел е да се воспостави стратегиски систем на ефективни 

промени, контролирање на промените и помагање на луѓето да се адаптираат и 

да ги унапредат промените во иднина. Во овој контекст, менаџирањето со 

промените во геодетската дејност означува менување и на внатрешните, но 

едновремено и на надворешните процеси и односи на соработка. 

5. Управувањето со промените, со нагласок на нивната примена во геодетската 

дејност во целост, со посебен аспект на современиот и модерен електронски 

катастарски систем неопходно е да ги следат современите техничко-

технолошки решенија во процесите на управување со промените кои се 

однесуваат на аквизиција, дистрибуција на геопросторните податоци. Овие 

промени во постоечките организациски системи кои се однесуваат на 

имплементирање на нови технолошко-информатички решенија, не се 

возможни без соодветна логистика, знаење и вештини на човечките ресурси, 
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соодветно ниво на организациската култура, и соодветни процеси и процедури 

кои имаат клучно влијание врз организацискиот развој. 

6. Неочекуваната економска криза предизвикана од глобалната здравствена 

пандемија од КОВИД-19 која го погоди светот во почетокот на 2020 година, го 

поттикна развојот на свеста за важноста на лидерството во управување со 

кризи како составен дел на одговорниот менаџмент на промени. Многу 

организации и институции од сите дејности, вклучително геодетската, не беа 

подготвени за последиците од големата глобална криза, соочувајќи се со многу 

малку време да ги имплементираат и дизајнираат технолошките промени, во 

функција на ублажување и адекватно управување со кризата. 

7. Со стандардизирање на конзистентноста и ефикасноста на доделената 

геодетска услуга, менаџментот на промени е посветен на сознанието дека 

човечките ресурси имаат стожерна улога во организациите или во 

институциите во оваа дејност. Имено, како што се случуваат промени во 

содржината на услугата, менаџментот на промени им помага на вработените да 

ги разберат своите нови, променети улоги, како и да изградат повеќе процесен 

модел на управување со примените, низ развиена и применлива организациска 

култура. Од своја страна, менаџментот на промени, исто така, го поттикнува 

идниот конкурентски раст и развој, низ перманентно иновирање во пристапот, 

технолошките елементи и интегрираност на геодетската услуга. 

8. Анализирањето на временскиот аспект во развојот и управувањето со 

системите за дистрибуција на просторните податоци покажа дека во голема 

мерка зависел од моменталното ниво на технолошки развој, организациската 

поставеност и надлежностите на организациите во сегментот на геодетската 

дејност и нивната меѓусебна поврзаност, интерните процеси и процедури кои 

ја следеле динамиката на развој во технолошкиот сегмент и соодветните 

законски решенија за организациската поставеност и надлежностите 

дефинирани како пет фази од развојот презентирани во оваа дисертација. 

9. Современите глобални трендови во сите сегменти на современото живеење и 

динамичниот свет во околината на бизнисот и пазарното функционирање за 

поголема конкурентност, материјалните добра и трансакциите поврзани со 
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просторните податоци за недвижностите ја наметнуваат сѐ поголемата потреба 

од геопросторни податоци и системи кои ќе обезбедат ефикасна, квалитетна но 

и сигурна, безбедна трансакција до крајните корисници.  

10. Управувањето со промените во електронските системи за дистрибуција на 

просторните податоци потребно е да обезбедат соодветен степен на заштита и 

транспарентност, квалитет и достапност на услугите кои се наменети за 

граѓаните, бизнис-заедница и професионалните корисници. Воедно пакетот  

различни дистрибутивни системи потребно е да биде интегриран во еден 

современ кориснички, адаптивен и функционален геопортал прилагодлив на 

секојдневните потреби на различите групи на корисници. 

11. За стекнување на потребните знаења и вештини во реализирање и 

спроведување на пренесените јавни овластувања на приватниот сектор кои ја 

имаат законската обврска за користење на електронските системи на 

Агенцијата, ја наметнува потребата континуирано преку процесот на обуки и 

стручно усовршување за овластените геодети, но и на другите корисници, 

предизвикани од постојаниот развој и адаптивно одржување на овие системи 

кои често се имплементираат на барање и на самите професионални 

корисници. 

12. Дефинирањето на приоритетите, целите и активностите на организациите и 

институциите во состав на јавната управа, за разлика од приватниот сектор кој 

ги има пренесените надлежности и јавни овластувања, преовладува 

остварувањето на јавниот интерес на граѓаните и бизнис-заедницата за 

квалитетни сервиси и услуги. Имајќи ја предвид комплексноста во 

организациските структури, реорганизацијата и реструктурирањето со 

спроведување на промените се тешки за имплементирање и спроведување 

поради отпорот во рамките на самите институции, стравот од непознатото и 

новитетите за кои е потребно креирање на нови знаења и учења. Во приватниот 

сектор во геодетската дејност, обезбедувањето на конкурентноста во сегментот 

на пренесените јавни овластувања презентира флексибилност во 

спроведувањето на организациските, функционалните и други промени 

предизвикани пред сѐ од технолошкиот развој на сервисите и законската 

регулатива, водејќи се од примарната цел за ефикасно и ефективно работење 
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од една страна и остварување на профит и конкурентност на пазарот од друга 

страна.   

13. Обезбедувањето на конкурентноста во геодетската дејност и приватниот 

сектор кој ја врши оваа дејност, во сегментот на пренесените јавни 

овластување и вршењето на основните геодетски работи и геодетските работи 

за посебни намени, а тој сегмент се однесува на извршување на услуги и 

цените на услугите по пазарни цени ќе биде тема која не само во минатото туку 

и во иднина ќе биде актуелна. Спротивставените аргументите на приватниот 

бизнис-сектор, трговските друштва за геодетски работи и националните 

регулативни норми се дека цените на услугите ги одредуваат пазарните услови, 

во однос на ставот дека станува збор за пренесени јавни овластувања од страна 

на државата на приватниот сектор, да врши работи во име и за сметка на 

државата и интересот на граѓаните, се причините поради кои цените на овие 

услуги треба да бидат регулирани.  

14. Следењето на развојот на технологијата и процесите на глобализација имаат 

сериозно влијание врз економијата и сите дејности во една држава без разлика 

дали станува збор за услужни или производствено ориентирани организации. 

Обезбедувањето на конкурентноста во приватниот сектор, ефикасноста и 

ефективноста на една институциите во состав на државната управа зависи од 

динамиката на спроведување на промените кои ќе ѝ овозможат на 

институцијата да се прилагоди на новонастанатите услови на пазарот и 

барањата на клиентите. Факторите кои влијаат на промените можат да бидат од 

надворешно или внатрешно влијание. Во надворешни фактори кои влијаат на 

потребата од организациски промени може да се набројат политичките, 

социјално-општествените односи, културните и други околности во 

општеството, додека во интерни фактори кои влијаат на промените во 

организацијата може да се набројат: нивото на технолошкиот развој, 

долгорочната стратегија, институционалната политика и цели, меѓучовечките 

односи. Овие фактори го детерминираат пристапот и употребата на 

реактивниот и проактивен метод во спроведувањето на промените. Примената 

на соодветен модел ќе зависи и ќе биде анализиран преку елементите на 

управување и вклучените индивидуи и менаџери во процесите и очекуваните 
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резултати, ефекти и меѓусебната зависност кај промените во геодетската и 

поврзаните сродни дејности.  

15. Поради случувањата во опкружувањето или поради потребите на општеството 

и долгорочната стратегија за функционирање на самата организацијата 

потребно е континуирано спроведување на промените и во структурата на 

организациите. Овие промени најчесто се случуваат поради неефикасност на 

постојаната форма и систематизација, промените во законската регулатива и 

надлежностите на организација, спојување и раздружување во едно или повеќе 

друштва со слични или поврзани дејности, промени во сопственичката и 

управувачка структура и други внатрешни или надворешни околности. Во 

зависност од целите кои се планирани да бидат постигнати,  се менува дел или 

целосно структурата на организацијата. Во геодетската дејност во Република 

Северна Македонија најголемите структурни промени и потребата за 

управување поврзани се со матичната и носечката институција во геодетската 

дејност, денешната Агенција за катастар на недвижности. 

 Определувањето пак на Заклучните согледувања од емпириската анализа во 

функција на генералните и специфични истражувачки хипотези упатува на таксативно 

ставање нагласок на следниве утврдени аспекти: 

1. Од емпириската анализа на перцепциите на 60-те анкетирани менаџери, 

истражувачи и професионалци од геодетската дејност во Северна Мзкедонија, 

во поглед на карактерот на промени, се извлекуваат сознанијата за релативно 

големо искуство на учесниците во геодетската дејност, мнозински над 15 год., 

доминантно учество со предлагање на геодетските промени, доминантно 

присуство на квалитативни, во услови на присуство и на квантитативни 

имплементирани промени во геодетската дејност, значајно, т.е. сигнификантно 

влијание на градењето на конкурентска и одржлива организациска култура врз 

квалитетот на севкупната геодетска услуга, истакната значајност на 

капацитетот на геодетските менаџери и неменаџери врз планирањето и 

имплементирањето на промените во геодетската дејност, поголема тежина на 

интегрирањето на електронските системи за нудење и спроведување на 

геодетските услуги, на национално и локално-регионално ниво како развојни 
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компоненти на геодетски промени, високо ниво на знаења и вештини на 

вработените во геодетската дејност за адекватно воведување на моделот ѕвезда, 

континуирано следење и воведување на современи решенија и иновативни 

технолошки решенија, кај категоријата кај категоријата на неосновни геодетски 

работи, а во функција на квалитетот на геодетската услуга.    

2. Аналитичкото осознавање на Анкетниот прашалник кој е посветен на односите 

на процесните и бихејвиористички димензии на управување со промените во 

македонската геодетска дејност, сведочат за јасно артикулирани перцепции на 

геодетските респенденти од делумно познавање на промените и менаџирањето 

со промени, целосна интерорганизациска и интраорганизациска соработка кај 

геодетските институции, поседување на основно ниво на етички вредности, 

норми и стандарди, целосно или делумно отсуство на индикатори на квалитет 

во вршењето на геодетските постапки и процедури, воспоставена современа 

организација на работа во геодетските институции, целосен лидерски опсег на 

менаџерите на геодетските институции, вклучително планирање и 

имплементација на промените, јасна одлучност и решителност за справување во 

итни и кризни организациски или институционални геодетски состојби, во 

услови на објективни и аргументирани индикатори за контрола на успешноста 

на промените во геодетската дејност. 

3. Дијалектичкото осознавање, во рамки на Анкетниот прашалник посветен на 

тестирање на применливоста на технолошките промени во практиката на 

геодетските институции, сведочи за следниве истражувачки тенденции: 

максимум до 5 промени од технолошка природа имплементирани во последните 

3 години, претежно учество на ниво на предлагање и стручна анализа на 

технолошките геодетски промени, видливоста на технолошките промени кај 

мнозинството геодетски институции, зголемување на степенот на 

интегрираност на геодетските процеси, за поголема успешност на 

технолошките геодетски промени, доминантна ориентација од усогласување на 

технолошките промени со фазата на животен циклус во односната геодетска 

институција, тенденција за целосен премин од аналогна кон дигитална 

технологија како клучен тренд кој извира од технолошките геодетски промени, 

императив од подобро искористување на ресурсите и способностите како 
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клучен ефект на технолошките промени, како и силно влијание на брзиот и 

олеснет пристап до геодетски информации, како перформанса со највисок 

степен на влијание од технолошките геодетски промени.   

4. Вкрстената математичко-статистичка анализа на каузалитетноста на трите 

Анкетни прашалници, од своја страна пак, индивидуално и кластерски 

имплементирана, со екстензивна употреба на Алгоритамот на машинско учење 

за логистичка регресија (ЛР) упатува на истражувачки сознанија кои ги 

поткрепуваат истражувачките хипотези во правец на поголема веројатностза 

состојба на ни квантитативни ни квалитативни промени, во услови кога 

целосниот лидерски профил на менаџерот, од креирање до имплментирање на 

промените, има мало, односно незначително влијание, поголема веројатност на 

квалитативни од квантитативни промени, во услови кога инвеститорот на 

вработени има мало влијание, зголемена веројатност за квалитативни, но и 

квантитативни промени при користење на клучните 4 регресори на првиот 

модел на логистичка регресија (ЛР), сигнификантност од 80% квалитативен, но 

и квантитативен карактер на промените во услови на кластер-анализа, при што 

секој сегмент содржи 10 опсервации, како и аналитичката определба дека кога 

степенот на професионално геодетско искуство е меѓу 1-5 години, способноста 

за умерено влијание на соработниците се зголемува за 3.62 џ, кај вториот модел 

на логистичка регресија.    

5. Развивањето на знаењата и способностите на вработените со современи системи 

на учење и развој, следено од високо техничко ниво на изведување на овие 

програми, ќе придонесе кон зголемена корисност на информациите кои се 

стекнуваат со должна употреба на современи ИТ-решенија, со цел 

хармонизирање на процесите и односите при извршувањето на тимската форма 

на соработка на вработените. 

6. Високото ниво на партиципативност на вработените во генерирањето, 

оформувањето и имплементирањето на технолошки фундирана организациска 

промена ќе изврши висок степен на влијание врз целокупната организациска 

перформанса, низ зголемување на нивото на ефективна комуникација, 

ориентираност кон клиентите и долгорочна фокусираност кон испорачување на 

резултати. 
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7. Намалувањето на бројот и врематраењето на регистрационите постапки 

сигнификантно влијае врз вкупните трошоци за евидентирање на правото на 

сопственост врз недвижноста. 

8. Идентификацијата на потенцијалот за промена на процедурите и постапките за 

утврдување на данокот на промет на недвижностите во рамките на 

регистрационата постапка, ќе поседува сигнификантно влијание врз реалноста 

на пазарните вредности содржани во купопродажните договори, а кои пак, од 

своја страна ќе придонесе за севкупно подобрување на процесот за регистарција 

и прометот со недвижности. 

9. Интегрирањето на пакетот податоци од институции кои се дел од 

интероперабилниот систем, потенцијално на страната на државните 

институции, вклучително и кај Агенцијата за катастар на недвижности, 

10. Воспоставување на конкурентен, ценовно одржлив и технолошки фундиран 

систем за менување на процедуралните, организациски, комуникациски и 

техничко-технолошки основи на извршување на катастарската и геодетската 

услуга во целина. 

11. Зголемување на правната предвидливост, транспарентност и сигурност во 

трансфер на сопственичкото право, од една страна, како и скратување на  

времетраењето на процедурата за запишување на правото на сопственост на 

неговите корисници, од друга страна. 

12. Поцелосна и фокусирана употреба на електронските дистрибутивни системи од 

страна на други органи, организации и институции, пошироко заинтересирани 

лица, професионални корисници, како и на националниот дистрибутивен 

геопортал, во редица постапки за кои постојат надлежности и апликативен 

интерес. 

13. Организациско, институционално и ресурсно помагање на овластените геодети, 

со цел јакнење на нивните индивидуални и групни капацитети, во насока на 

идните развојни очекувања од трговските друштва за геодетски работи. 

14. Зголемување на степенот на доверливост, транспарентност и отчетност во 

изработката на геодетските елеборати кон индивидуални или институционални 

корисници, со воведување на технолошки фундирани, дигитални промени, како  

и легислативно заокружување на серија подзаконски акти кои ја уредуваат 

нивната активност и делокруг на работење. 
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ПРИЛОЗИ 
 
 
Прилог 1-А Карактер на промени во геодетската дејност 

(Анонимна експертска анализа) 

Ниво во менаџмент хиерархија (изберете една опција) – Врвно, средно, 
ниско/професор/истражувач 

1. Определете го степенот на вапето професионално искуство во рамките на 

геодетската дејност (изберете една опција): 

А) до 1 година 
Б) 1-5 години 
В) 5-10 години 
Г) 10-15 години 
Д) над 15 години 
 

2. Во рамките на вашето професионално искуство во геодетската дејност, во 

која мерка сте учествувале во менаџирање со некоја промена во геодетската 

дејност (изберете една опција): 

А) со предлагање на промени 
Б) со предлагање и стручна анализа на промените 
В) со предлагање, стручна анализа и евалуација на потенцијалот на промените 
Г) со предлагање, стручна анализа, евалуација на потенцијалот и легислативно 
оформување на промените 
Д) со предлагање, стручна анализа, евалуација на потенцијалот, легислативно 
оформување и учество во спроведување на промените 
 

3. Рангирајте ги следниве методолошки елементи според степенот на нивната 

значајност во креирањето и имплементирањето на промените во 

геодетската дејност (1 - со најмала значајност, 5 - со најголема значајност): 

А) интегрираност на елементите за управување со промените 
Б) капацитет на менаџерите и неменаџерите учесници во процесот 
В) креирана меѓузависност (каузалитет) на секоја промена во геодетската 
дејност 
Г) адекватност на технолошката рамка на промените во геодетската дејност 
Д) очекувани резултати од примената на соодветната промена 
 

4. Определете го, според вашето експертско мислење, редоследот на влијанието 

на факторите за развој на системите за аквизиција и дистрибуција на 

податоците во геодетската дејност (1 - со најмало влијание, 5 - со најголемо 

влијание): 

А) напреднатост на легислативната рамка во геодетската дејност 
Б) капацитет на менаџерите на институциите во геодетската дејност 
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В) техничко-технолошкиот развој на системите за дистрибуција на податоците 
во катастарско-геодетскиот систем 
Г) временската рамка на спроведување на промените во геодетската дејност 
Д) развојот на капацитетот на мерните геодетски системи  
 

5. Рангирајте ги основните извори за генерирање на промени во геодетската 

дејност(1 - со најмало влијание, 5 - со најголемо влијание): 

А) легислативна недореченост или нецелосност 
Б)  организациски тешкотии 
В) нефункционалност на системот за мерење и дистрибуција на податоците  
Г) техничко-технолошки проблеми 
Д) катастарски предизвици 
 

6. Како го оценувате карактерот на досега имплементираните промени во 

рамките на геодетската дејност во нашата земја (изберете една опција): 

А) квантитативни промени 
Б) доминантно квантитативни, но и квалитативни промени 
В) ниту квантитативни, а ниту квалитативни промени  
Г) квалитативни промени 
Д) доминантно квалитативни, но и квантитативни промени 
 

7. Во функција на зголемување на ефективноста и ефикасноста на идните 

промени во геодетската дејност, рангирајте го потенцијалот за влијание на 

следните развојни компоненти во геодетската дејност (1 - со најмал 

потенцијал, 5 - со најголем потенцијал): 

А) унапредена заштита на сопственичките права 
Б) олеснување на пристапот на корисниците на геодетските услуги  
В) поголемо интегрирање на електронските системи за нудење и спроведување 
на геодетски услуги на национално и локално-регионално ниво  
Г) целосна хармонизација на регистрите во рамки на геодетско-катастарскиот 
информационен систем 
Д) поголема употреба на обука/тренинг на сите учесници во геодетската дејност 
 

8. Рангирајте го потенцијалот за целосно воведување на моделот ѕвезда, низ 

рангирање на степенот на адекватност на следниве категории на елементи на 

промени во геодетската дејност (1 - со најмал потенцијал, 5 - со најголем 

потенцијал): 

А) работни процеси 
Б) организациска структура  
В) управувачки процеси 
Г) системи на наградување 
Д) вештини и знаења на вработените во геодетската дејност 
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9. Во рамките на инженерските и други активности кои не припаѓаат на 

категоријата на основни геодетски работи, рангирајте го степенот на 

нивното влијание врз квалитетот на геодетската услуга во целина (1 - со 

најмало влијание, 5 - со најголемо влијание): 

А) градење на инженерски капацитети кај геодетските учесници 
Б) креирање на одржливи (економски, општествени и еколошки фундирани) 
човечки ресурси во геодетската дејност  
В) континуирано усовршување и следење на современите тенденции и 
иновативни технолошки решенија 
Г) флексибилност и иновативност во работењето 
Д) квалитет на останатите сервиси, производи и услуги во геодетската дејност 
 

10. Во која мерка градењето на конкурентска и одржлива организациска 

култура во институциите од геодетскаат дејност влијае врз квалитетот 

на геодетската услуга во целина (изберете една опција): 

А) воопшто не влијае 
Б) ограничено влијае  
В) делумно влијае 
Г) во значајна мерка влијае 
Д) целосно влијае 
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 Прилог 1-Б Односи на процесните и бихејвиористичките димензии на  
   управување со промени во геодетската дејност 

(Анонимна експертска анализа) 

  Ниво во менаџмент хиерархија (изберете една опција) – Врвно, средно,  
     ниско/професор/истражувач 

 

1. Рангирајте ги, според степенот на нивната функционална значајност, 

основните процесни причини за менаџирање со промените во геодетската 

дејност(1 - со најмало влијание, 5 - со најголемо влијание): 

А) неадекватност или нецелосност на определена геодетска постапка или 
процедура 
Б)  недоволна детализација на елементите на вршење на геодетската услуга 
В) целосна или делумна отсустност на индикатори за квалитет на геодетските 
постапки или процедури 
Г) недоволна интеграција на оперативните геодетски постапки или процедури, 
во однос на тактичките (годишни) и стратегиските (над 1 година) 
Д) нејасност и незаокруженост на стандардните оперативни процедури во 
мнозинството геодетски институции 
 

2. Рангирајте ги, според степенот на нивната практична значајност, основните 

бихејвиористички причини за менаџирање со промените во геодетската 

дејност (1 - со најмала зналчајност, 5 - со најголема значајност): 

А) недоволна или нецелосна интеграција на индивидуалната, со тимската/групна 
или организациска соработка во геодетските институции  
Б) неадекватна соработка меѓу клучните институции и поединци во рамките на 
геодетската дејност 
В) ограничена детализација на геодетските постапки или процедури кои треба 
да се извршуваат индивидуално, од оние низ тимски/групен или организациски 
пристап 
Г) непоседување на системи на комуникација во геодетските институции кои 
ефективно и ефикасно ги поттикнуваат промените 
Д) изградба на критериуми на успешност на модалитетите на соработка, интра 
(во институциите) и интер (меѓу индтитуциите), во геодетската дејност 
 

3. Рангирајте ги, според степенот на нивниот потенцијал (сегашен и иден), 

основните причини за генерирање на интердисциплинарност на ефектите 

од менаџирање со промените во геодетската дејност (1 - со најмал 

потенцијал, 5 - со најголем потенцијал): 
А)  личниот развој на вработените во геодетската дејност 
Б) воспоставување на современа организација на работа на геодетските 
институции 
 



 
Управување со промените во технолошкиот сегмент, со нагласок на  

нивната примена во геодетската дејност во Република Македонија 

 296 

 

 
В)  унапредување на постапките и процедудите за селекција и унапредување на 
човечките ресурси во геодетската дејност 
Г)  креирање и употреба на организациска култура на доверба и почит во 
геодетските институции 
Д) изградба на електронски системи на следење на прогресот и степенот на 
задоволство од геодетската услуга 
 

4. Рангирајте ги, според степенот на нивната сегашна значајност, лидерските 

карактеристики на мнозинството менаџери во геодетската дејност(1 - со 

најмала значајност, 5 - со најголема значајност): 

А)  декларативен лидер без вистински иницијативи за промени 
Б)  едновремено и лидер и менаџер во неговата геодетска институција 
В) градител на ефективен тим кој е во состојба самостојно да ја изврши 
геодетската активност 
Г)  целосен лидер, од креирање до имплементирање на промените 
Д)  инвеститор на вработени 
 

5. Рангирајте ги, според степенот на нивното практично влијание, клучните 

лидерски способности на мнозинството менаџери во геодетската дејност(1 

- со најмало влијание, 5 - со најголемо влијание): 

А) способност да влијае врз соработниците 
Б) целосна транспарентност во своето работење 
В) способност за иновативност и преземање на вкалкулиран ризик 
Г) одлучност и решителност во итни и кризни организациски состојби 
Д) способност за манифестирање на интегритет на личноста 
 

6. Каков е степенот на познавање на промените и менаџирањето со 

промените, од страна на мнозинството менаџери во геодетската дејност 

(изберете една опција): 

А) воопшто не ги познаваат 
Б) ограничено ги познаваат 
В) делумно ги познаваат 
Г) во значајна мерка ги познаваат 
Д) целосно ги познаваат 
 

7. При креирањето на промените во геодетските институции, моделот на 

соработка го карактеризирате на следниов начин (изберете една опција): 

А) целосна интраорганизациска соработка, со делумна интерорганизациска 
соработка 
Б) ограничена интраорганизациска соработка, во услови на делумна 
интерорганизациска соработка 
В) целосна интраорганизациска соработка, со целосна интерорганизациска 
соработка 
Г)  ограничена интраорганизациска соработка, со целосна интерорганизациска 
соработка 
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Д) отсуство на интраорганизациска и интерорганизациска соработка 
 

8. Рангирајте ги, според степенот на нивната идна значајност, клучните 

промени на организациско ниво во геодетската дејност (1 – со најмала 

значајност, 5 – со најголема значајност): 

А)  креирање на нов систем на комуникација и известување со внатрешните и 
надворешните чинители 
Б)  развивање на нов, стимулативен модел за анализа и евалуација на 
перформасите на вработените во геодетската дејност 
В)  поблиска соработка меѓу основните носители на промените во рамките на 
геодетската дејност 
Г)  изградба и примена на нова Национална стратегија за развој на геодетската 
дејност 
Д)  интегрално унапредување на квалитетот на геодетската услуга од 
мнозинството учесници во геодетската дејност 
 

9. Кои од следниве етички димензии на менаџмент во геодетската дејност се 

присутни во вашата геодетска институција (изберете една опција): 

А)  поседување на основни етички вредности, норми и стандарди 
Б)  воспоставување на работна позиција Менаџер за етика или Правобранител за 
етика 
В)  изграден Кодекс на етика 
Г)  поседување на основни етички вредности, норми и стандарди, напоредно со 
спроведување на континуирани етички обуки 
Д)  недоволна изграденост на основни етички вредности, норми и стандарди 
 

10. Рангирајте ги, според степенот на нивната сегашна значајност, клучните 

индикатори на контрола на успешноста на промените во геодетската 

дејност се (1 - со најмала значајност, 5 - со најголема значајност): 

А)  оптимални, од гледна точка на трошоци/ефекти (cost/benefit анализа) 
Б)  навремени и детални 
В)  објективни и аргументирани 
Г)  целосно фокусирана кон критичните точки на квалитет на геодетската услуга 
Д)  развојна, со оглед на идните промени во геодетската дејност. 
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Прилог 1-В Тестирање на применливоста на технолошките промени во 
практиката на геодетските институции 

(Анонимна експертска анализа) 

Ниво во менаџмент хиерархија (изберете една опција) – Врвно, средно, 
ниско/професор/истражувач 

 

1. Колкав број на технолошки промени сте реализирале во вашата геодетска 

институција, во последните 3 години (изберете една опција): 

А) до 5  
Б) 6-10  
В) 11-15  
Г) 16 и повеќе 
Д) не сум реализирал ниту една 
 

2. Каков бил карактерот на вашата улога при планирањето и 

имплементирањето на технолошките промени во кои сте учествувале на 

ниво на целата геодетска дејност, во последните 3 години (изберете една 

опција): 

А) со предлагање на технолошки промени 
Б)  со предлагање и стручна анализа на технолошките промени 
В)  со предлагање, стручна анализа и евалуација на потенцијалот на 
технолошките промени 
Г)  со предлагање, стручна анализа, евалуација на потенцијалот и легислативно 
оформување на технолошките промени 
Д)  со предлагање, стручна анализа, евалуација на потенцијалот, легислативно 
оформување и учество во спроведување на технолошките промени 
 

3. Рангирајте ги, според степенот на нивната присутност, клучните 

индикатори на успешноста на технолошките промени во геодетската 

дејност(1 - со најмала присутност, 5 - со најголема присутност): 

А)  повисок степен на интегрираност на геодетските процеси 
Б)  намалени трошоци за одделни деловни операции 
В) зголемување на новосоздадената вредност во одделните геодетски учиноци 
Г) повисок степен на интегрираност на геодетските односи 
Д) зголемен учинок за единица време 
 

4. Рангирајте ги, според степенот на нивниот иден потенцијал, клучните 

фактори за поголема успешност на технолошките промени во геодетската 

дејност(1 - со најмал потенцијал, 5 - со најголем потенцијал): 
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А) подобра подготовка на технолошките промени во соработка со нивните 
корисници 
Б) интеграција на технолошките промени на ниво на геодетската дејност 
В) олеснета комуникација на новите технолошки промени 
Г) унапреден систем на издавање на геодетски документи 
Д) олеснета постапка за барање и добивање на геодетска услуга 
 

5. Рангирајте ги, според степенот на нивното влијание, клучните предности и 

можности, кои извираат од технолошките промени во геодетската 

дејност(1 - со најмало влијание, 5 - со најголемо влијание): 

А) интегрирање на технолошката промена во индикаторите за менаџерска и 
организациска успешност 
Б) технолошко интегрирање и заокружување на процесите и односите 
В) зголемување на технолошката оспособеност на корисниците на геодетските 
услуги 
Г) усогласување на технолошките промени со фазата на развој на геодетската 
дејност 
Д) вградување на технолошкото ниво на промената во системот за градење на 
конкуретска предност 
 

6. Рангирајте ги, според степенот на нивното влијание, клучните слабости и 

ограничувања, кои извираат од технолошките промени во геодетската 

дејност (1 - со најмало влијание, 5 - со најголемо влијание): 

А) отсуство на менаџмент техники и методи за релативно брзо развивање на 
вештините и способностите на вработените од геодетската дејност, за успешна 
примена на технолошката промена 
Б) високи финансиски барања за целосна примена на технолошките промени 
В) непоседување на менаџерски капацитет за успешно спроведување на 
технолошките промени 
Г) ограничена примена на технолошките промени во подржувачките бизнис- 
сегменти, како финансии, сметководство, човечки ресурси итн. 
Д) непоседување на урамнотежено технолошко ниво долж различните 
организациски единици на една геодетска институција 
 

7. Рангирајте ги, според степенот на нивното влијание, клучните трендови кои 

потекнуваат од технолошките промени во геодетската дејност(1 - со 

најмало влијание, 5 - со најголемо влијание): 

А) целосен премин од аналогна кон дигитална геодетска технологија 
Б) зголемена употреба на напредни сателитски методи, како VLBI (Very Long 
Baseline Interferometry) и SLR (Satellite Laser Ranging) 
В) употреба на моќни ласери и радио телескопски антени во геодетската дејност 
Г) дигитална картографија и електронски картографски производи во ГИС 
околина 
Д) целосно дигитално ажурирање на податоците во картографските бази и 
користење на 3Д технологија 
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8. Во практиката на геодетската дејност, ефектите од технолошките 

промени се највидливи на следново ниво (изберете една опција): 

А) на ниво на една внатрешна организациска единица  
Б) на ниво на мнозинството на внатрешни организациски единици    
В) на ниво на една геодетска институција  
Г) на ниво на мнозинството на геодетски институции 
Д) на ниту едно од претходниве нивоа во геодетската дејност 
 

9. Рангирајте ги, според степенот на нивното влијание, клучните ефекти кои 

потекнуваат од технолошките промени во геодетската дејност(1 - со 

најмало влијание, 5 - со најголемо влијание): 

А) подобрена конкурентска способност 
Б) развиен модел на одржлив организациски развој 
В) унапредени вештини и компетенции на мнозинството менаџери во 
геодетските институции 
Г) подобрено искористување на геодетските ресурси и способности 
Д) зголемено внимание кон перманентни иновации во геодетската дејност 
 

10. Рангирајте ги, според степенот на нивното идно влијание, идните  

перфоманси од технолошките промени во геодетската дејност(1 - со 

најмало влијание, 5 - со најголемо влијание): 

А) проактивно осигурување на безбедност на податоците и информациите во 
геодетската дејност 
Б) зголемена интегрираност на геодетската дејност со сродните и подржувачки 
дејности 
В) недвосмислено разграничување на степенот на јавно доделените геодетски 
овластувања  
Г) ефикасност и транспарентност во геодетските трансакции 
Д) брз и олеснет пристап до информации 










