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ИНСТИТУЦИОНАЛНА ВЕБ МЕМОРИЈА 
Сузана Џамтоска-Здравковска; Јадранка Денкова 

Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Македонија 
 

 
Апстракт: Една од карактеристиките на државните институции е институцио-
налната меморија која се базира врз складирање и чување на податоци, документи 
и информации, кои се важни од гледна точка на континуитет на институцијата во 
нејзиното понатамошно работење. Како дел од колективната меморија (колекти-
вен збир на факти, податоци, искуства и знаења), институционализираното памте-
ње на организацијата е составен дел на секоја интраорганизациска комуникациска 
мрежа и се состои од водење различни евиденции за податоци и информации, кои 
треба да бидат целосни, сигурни и едноставни за употреба. Прашањето што се 
поставува и што е предмет на овој труд е институционалната веб-меморија, однос-
но колку актуелните веб-страници на министерствата, во Република Македонија, 
како медиум за трансмисија на знаења и на искуства, ја одразуваат меморијата на 
институцијата. Поточно, дали и колку официјалните Интернет-сајтови на држав-
ните институции содржат податоци за минатото на институцијата - за активности-
те, постапките, за документите, кои биле донесени и важеле во одредено време, но 
истовремено ги поставиле и основите за сите идни промени, измени и активности. 
Дали веб-страниците на министерствата содржат податоци со кои ја негуваат 
институционалната меморија и со тоа ја негуваат политиката на помнење или, пак, 
претставуваат одраз на актуелните настани и активности? Дали на веб-страниците 
на државните институции можеме да го „прочитаме“ минатото на институцијата? 
Дали постои политика на транспарентност, одразена преку веб-страниците, која 
овозможува граѓаните да имаат пристап до дигиталната презервација на факти, 
знаења, концепти и на искуства од минатото или, пак, постои политика на 
заборавање, со игнорирање на сè што било претходно? Трудот има за цел да даде 
одговор на овие прашања преку истражување во кое се опфаќаат 15 министерства 
во Република Македонија. Основниот метод во истражувањето е дескриптивна 
анализа на актуелните веб-страници на министерствата. Резултатите се во насока 
на давање придонес за зајакнување на дигиталната компонента на институцио-
налната меморија, нејзина поголема транспарентност и достапност до граѓаните.  
 
Клучни зборови: институционална меморија, веб-меморија, политика на помнење. 

 
I. ВОВЕД 

 
Институционалната меморија, во 

теоријата позната и како организаци-
ска меморија, се базира врз складира-
ње и чување на податоци, документи и 
информации, кои се важни од гледна 
точка на континуитет на институција-
та. Како колективен збир на факти и 
на концепти, како и колективно доку-

ментирано знаење, институционална-
та меморија претставува база на пода-
тоци која е резултат на систематско 
собирање, складирање и пренос на 
знаења и на информации. Оваа база, 
или збирка на информации, вклучува 
сè: од рутински задачи како дневни 
извештаи, пораки, конференциски по-
вици, меморандуми, записници од сос-
таноците за големи настани, месечни, 



 88 

годишни извештаи, прес-изданија, об-
јавени референтни материјали, итн. Сè 
треба да биде документирано и сочу-
вано. Неуспехот да се зачува и да се 
пренесе институционална меморија, 
често резултира со недостиг на про-
дуктивност, со губење на вештини, со 
недостиг на иновации и на континуи-
тет во развојот на институцијата. 
„Правилата, процедурите, технологии-
те, убедувањата и културите, се кон-
зервираат преку систем на социјализа-
ција и контрола. Тие се преземени 
преку механизмите на внимание во 
рамките на мемориската структура. 
Таквите организациски инструменти 
не само што ја снимаат историјата 
туку ја креираат и нејзината идна па-
тека, а деталите на таа патека се во го-
лема зависност од процесот со кој ме-
моријата се одржува и консултира“, 
( Levitt and March, 1988). 

Поврзано со институционалната 
меморија, во теоријата за организација, 
долго време се прават обиди да се утвр-
ди, кога организациите ќе бидат во 
можност да добијат релевантни инфор-
мации од нивната историја (Trinh and 
Mitchell, 2006). Иако институциите по-
некогаш можат да учат од нивните ми-
нати искуства (Levitt and March, 1988; 
Huber, 1991, цитирани во Trinh and 
Mitchell, 2006), знаеме дека организа-
ции и поединци често страдаат од губе-
ње на меморијата (Benkard, 2000; Оберг, 
2000, ibid). Според Аргирис (Argyris) и 
Шон (Schon) (1978:19), знаењето, от-
критијата, пронајдоците и евалуациите, 
мораат да бидат вградени во орга-
низациската меморија (преземено од 
Walsh, 1991: 58). 

Од информациска гледна точка, 
постојат три главни фази во формира-
њето и во преземањето, односно во ко-
ристењето на меморија: 
- Кодирање или регистрирање: при-

мање, обработка и комбинирање на 
примените информации; 

- Чување: создавање на постојана еви-
денција на кодирани информации; 

- Преземање: потсетување или сеќа-
вање: повикувајќи се наназад на 
складирани информации како ре-
зултат на потребата за некој процес 
или активност (http://en.wikipedia. 
org/wiki/Memory). 
Досега, еден од најважните меха-

низми за евиденција во секоја админи-
стративна организација беше архива-
та во која како основен проблем се ја-
вува односот помеѓу квалитетот и еко-
номичноста. Прашањето што се поста-
вуваше со години наназад, кога техно-
лошкиот напредок и електронското 
архивирање сè уште не беа навлезени 
во институциите на системот, беше ка-
ко да се уреди архивот за списите и 
предметите во него полесно да се про-
наоѓаат, а целата операција на полне-
ње и на вадење информации од него 
да се организира со најмал трошок. Со 
развојот на технологијата, со воспос-
тавувањето систем на електронско 
складирање на податоците, значител-
но е олеснета процедурата, се појавија 
нови механизми и можности за скла-
дирање и воспоставување електронска 
архива, која во одредена мера, доколку 
е правилно зачувана и складирана, мо-
же да содржи мемориран дел од инс-
титуционалното работење.  

Но, прашањето што се поставува и 
што е предмет на овој труд е институ-
ционалната веб-меморија, односно 
транспарентноста на институциите во 
однос на институционалната меморија, 
пресликана преку видливите механиз-
ми на современата технологија. Поточ-
но, колку веб-сајтовите на државните 
институции ја отсликуваат историјата 
на институцијата, односно колку ак-
туелните веб-страници на министер-
ствата во Република Македонија, како 
медиум за трансмисија на знаења и ис-
куства, ја одразуваат меморијата на 
институцијата. На тој начин доаѓаме 
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до терминот институционална веб-ме-
морија, кој подразбира електронско 
веб-складирање на историјата, однос-
но веб-база на податоци која е резул-
тат на систематско собирање, склади-
рање, со цел електронско зачувување 
и пренос на знаењата и информациите. 
Институционална веб-меморија, всуш-
ност, означува зачувување на мемори-
јата на една институција со помош на 
можностите на информатичката тех-
нологија, коишто нудат нови начини 
на дигитално складирање на знаење, 
податоци, информации, документи, на 
сето она што е историја и обележје на 
една институција. Притоа, од големо 
значење е каква е политиката на пом-
нење на одредена институција, однос-
но дали таа политика е одраз на за-
ложбите за зачувување на моментите 
од историјата на институцијата или е 
политика на заборавање на сè што би-
ло порано, што неминовно имплицира 
на нов и нов почеток на опстојување и 
на работење на една институција која, 
всушност, постои со години наназад.  

 
II. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП 

 
Основниот метод во истражување-

то е дескриптивна анализа на актуел-
ните1 и официјални веб-страници на 
министерствата. Притоа, кога се вели 
актуелните, се мисли на периодот на 
истражувањето – јули и август, 2013 
година.  

Како основа за анализа се поставу-
ваат следните прашања:  

 Колку актуелните веб-страници 
на министерствата во Република 
Македонија, како медиум за тра-
нсмисија на знаења и искуства, 
ја одразуваат меморијата на инс-
титуцијата? 

 Дали и колку официјалните Ин-
тернет-сајтови на државните ин-
ституции содржат податоци за 
минатото на институцијата - за 

активностите, постапките, за до-
кументите, кои биле донесени и 
важеле во одредено време, но ис-
товремено ги поставиле и основ-
ите за сите идни промени, изме-
ни и активности? 

 Дали веб-страниците на минис-
терствата содржат податоци со 
кои ја негуваат институционал-
ната меморија и со тоа ја негува-
ат политиката на помнење или, 
пак, претставуваат одраз на ак-
туелните настани и активности?  

 Дали на веб-страниците на др-
жавните институции можеме да 
го „прочитаме“ минатото на ин-
ституцијата?  

 Дали постои политика на тран-
спарентност, одразена преку веб-
страниците, која овозможува гр-
аѓаните да имаат пристап до ди-
гиталната презервација на факти, 
знаења, концепти и на искуства 
од минатото или, пак, постои по-
литика на заборавање, со игно-
рирање на сè што било претход-
но? 

За да се дојде до одговор на овие 
прашања, при истражувањето клучни 
беа три елементи: 

1.  Постоењето на линк Архива на 
веб-страницата;  

2.  Постоењето на линк Историјат; 
3.  Постоењето на податоци за 

поранешните министри; 
4.  Постоењето на база на докумен-

ти/стратегии/закони/конкур-
си/извештаи.  

Сето ова е од големо значење во 
воспоставувањето на механизам за 
зачувување на меморијата на институ-
цијата. Од значење за трудот е да се 
спомене дека кога станува збор за 
електронска архива, не се мисли на ар-
хива-писарница во која електронски се 
зачувува секој допис добиен од граѓа-
ните или пак одговор даден од инсти-
туцијата (во однос на тоа, во секоја 
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институција постои, или треба да пос-
тои, интерен систем за електронско 
архивирање на секојдневните списи и 
дописи), туку се мисли на Архива на 
документи од минатото, значајни за 
континуитетот на една институција. 
Тука спаѓаат законски, подзаконски 
акти, нормативи, регулативи, правил-
ници, систематизации, меѓународни 
договори, меморандуми, спогодби итн. 

Во трудот се анализирани веб-ст-
раниците на 15-те министерства во 
Република Македонија:  

- Министерството за одбрана;  
- Министерството за внатрешни 

работи,  
- Министерството за правда,  
- Министерството за надворешни 

работи,  
- Министерството за труд и соци-

јална политика,  
- Министерството за финансии,  
- Министерството за образование 

и наука,  
- Министерството за економија,  
- Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, 
- Министерството за транспорт и 

врски,  
- Министерството за здравство,  
- Министерството за култура,  
- Министерството за локална са-

моуправа,  
- Министерството за животна сре-

дина и просторно планирање и 
- Министерството за информатич-

ко општество и администрација 
(формирано во 2008 година).  

 
III. ИСТРАЖУВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Иако се дел од еден институциона-
лен систем, сепак секое од министер-
ствата претставува посебна институ-
ција, со свои функции и надлежности и 
затоа, при анализа на резулатите и 
при нивното претставување, првично 
се тргнува од наративен приказ на сос-
тојбата за секое министерство одделно. 

A. МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
 

Линкот Архива наведен на веб-
страницата не функционира, поточно 
во периодот на истражувањето (јули – 
август 2013) на кликнувањето на него 
се добиваше одговор дека не може да 
се конектира тој дел: Oops! Google Chro-
me could not connect to archive.morm. 
gov.mk (отворено на 28 јули 2013). Кога 
повторно беше отворена веб-страни-
цата на ова министерство, на 11 август 
2013, на неа воопшто не постоеше 
претходнонаведената врска Архива. На 
веб-страницата постои линк за пора-
нешни министри, каде што има приказ 
со фотографија и со име и презиме и 
период во кој прикажаните биле ми-
нистри. Во делот Галерии на веб-стра-
ницата на Министерството за одбрана, 
претставени се фотографии и содржи-
ни за настани поврзани само со 
актуелниот министер. Не постојат дру-
ги содржини или фотографии за мина-
тото на институцијата. Во однос на ба-
за на документи/ стратегии/ закони/ 
конкурси/ извештаи, има линк Легис-
латива во кој се наведени Уставот на 
РМ и законите поврзани со надлеж-
ностите на ова министерство. 

 
B. МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 
 

На насловната веб-страница на ова 
министерство постои Архива во која, 
почнувајќи од 2002 година, електрон-
ски се архивирани соопштенијата, де-
мантите и дневните билтени. Поточно, 
се отвора архива за секоја година со 
линкови Архива соопштенија, Архива 
деманти, Архива дневни билтени. Иако 
дел од нив не се целосно документира-
ни, односно не се отвораат, како на 
пример, делот Архива дневни билтени 
2003, сепак најголем дел од соопште-
нијата, демантите и билтените од пе-
риодот од 2002 па наваму, се запиша-
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ни на веб-страницата на институција-
та и ѝ се достапни на јавноста. Кај ова 
министерство, во линкот За министер-
ството, посочена е врска кон Пора-
нешни министри за внатрешни рабо-
ти, каде што се наведени информации 
за поранешните министри - со фото-
графија, име и презиме и период во кој 
тие биле министри. Во делот Легисла-
тива, наведени се линкови за Закони и 
Предложени закони. 

 
C. МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

 
На веб-страницата на ова минис-

терство постои Архива на новости во 
која се наведени соопштенија и извес-
тувања. Нивното архивирање датира 
од 2005 година. За таа година има са-
мо 8 соопштенија, но почнувајќи од 
2006 година се чини дека поажурно се 
полни страницата со соопштенија кои 
електронски се архивираат во овој дел 
на сајтот. Бројот на соопштенија, огла-
си, најави и известувања за 2012 е 94, 
што е во насока на очигледните залож-
би за зачувување на записите за наста-
ните за активности во министерство-
то. Во однос на претходните министри, 
за нив не постојат податоци на веб-ст-
раницата. Во делот со врска Докумен-
ти делумно има наведено Стратегии, 
Правилници, Деловници.  

 
D. МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 
 

На насловната веб-страница, сосе-
ма во горниот дел, поставен е линк 
Архива, но истиот не функционираше 
во периодот на истражувањето и отво-
рањето на страницата.  

Кога ќе се отвори линкот Минис-
терство, се отвораат следните линко-
ви:  

-  Министер 
-  Заменик-министер 
-  Државен секретар 

-  Институт за геостратешки 
истражувања и надворешна 
политика 

-  МНР-Контакти 
-  Министерство 
-  Мисија 
-  Структура 
-  Дипломатска традиција 
-  Стратешки план 
-  Протоколарен список 
-  Информации од јавен карактер 
-  Акредитации 
-  Асистент при патување 
-  Втор јавен повик за проектни 

апликации 
-  Огласи 
-  Закони. 
Во делот Дипломатска традиција 

има кратка содржина која треба да го 
отслика историјатот на министерство-
то. Во овој дел, технички несредено и 
непрегледно, е направен обид за наве-
дување на имињата на министрите за 
надворешни работи во Владата на Ре-
публика Македонија од осамостојува-
њето до денес2. 

 
E. МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 

На почетната веб-страница на ова 
министерство нема линк Архива. Во 
делот За министерството постојат 
линкови: Мисија, Други раководни ор-
гани, Сектори. На веб-страницата во-
општо нема информации за поранеш-
ните министри.  

 
F. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

 
Линк Архива не е поставен ни на 

насловната веб-страница на ова ми-
нистерство. Во делот Министерство 
постои линк Историјат во кој се наве-
дени два линка: Поранешни министри 
и Илинденско востание и АСНОМ. Пора-
нешните министри се наведени со име 
и презиме, период во кој биле минист-

http://www.mfa.gov.mk/?q=ministerstvo/minister
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/139
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/238
http://www.mfa.gov.mk/?q=Geostrategic-Research-and-Foreign-Policy-Institute
http://www.mfa.gov.mk/?q=Geostrategic-Research-and-Foreign-Policy-Institute
http://www.mfa.gov.mk/?q=Geostrategic-Research-and-Foreign-Policy-Institute
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/241
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/141
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/141
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/239
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/240
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/438
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/961
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/2004
http://www.mfa.gov.mk/?q=node/1059
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ри и со фотографија. Делот Илинденско 
востание и АСНОМ се состои од две 
кратки биографии за првите финан-
сиски делегати во модерната македон-
ска историја: Теохар Нешков, задол-
жен за финансиски работи во Владата 
на Крушевската република од 2 до 12 
август 1903, и Богоја Фотев, кој на Пр-
вото заседание на АСНОМ (2 август 
1944) бил избран за член на Президиу-
мот на АСНОМ и за прв повереник за 
финансии3. Без разлика на скудната 
содржина, треба да се напомене дека 
ова е единственото министерство кое-
што на својата веб-страница има линк 
Историјат. 

Делот Министер се состои од содр-
жина во која се опфатени:  

- Биографија 
- Говори 
- Интервјуа 
- Колумни 
- ММФ и Светска банка 
- Фотогалерија 
- Видеогалерија 
- Прашајте го Министерот. 
Актуелниот министер за финансии, 

Зоран Ставрески е избран на оваа фун-
кција во јули 2009-тата година. Докол-
ку вакви податоци се зачувале и за 
претходните министри, како и за ак-
тивностите на институцијата пресли-
кани преку нивните активности, сека-
ко дека ќе имаше еден богат бекграунд 
на Министерството, со расположливи 
податоци за случувањата од минатото, 
уште повеќе доколку сето тоа е пот-
крепено со меморирана фото и видео-
галерија.  

 
G. МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
На веб-страницата на Министерст-

вото за образование и наука нема 
линк Архива. Во делот Министерство 
има линкови и податоци само за ак-
туелниот министер, за заменик-ми-
нистерот, за органите во Министер-

ството и за секторите во Министерст-
вото. Нема никакви податоци за прет-
ходните министри или за претходните 
активности на институцијата. Од лич-
ното искуство на авторот, со оглед на 
тоа што пет години има работено во 
ова министерство, може да се каже 
дека со промената на секоја гарнитура, 
или со доаѓањето на секој нов минис-
тер, се поставуваше нова веб-страница, 
која започнуваше одново и одново да 
се полни со податоци. Сѐ што пос-
тоеше претходно, сите активности и 
настани, говори, изјави, интервјуа, 
прес-конференции, галерии итн. се 
бришеа. Како сѐ да започнуваше одно-
во. Се правеше сосема нов дизајн на 
новата веб-страница, со нови содржи-
ни поврзани со активностите на нови-
от министер. Таа, од 2005 година до 
2010, беше сменета трипати (и содр-
жински и нејзиниот дизајн и боја), не 
содржи информации за претходните 
министри, односно за претходните ак-
тивности на министерството како кон-
тинуитет на една долгогодишна ин-
ституција. На веб-страницата постојат 
линкови Конкурси (наведени од 2009), 
Документи (со линкови: Формулари, 
Јавни повици, Отворено владино парт-
нерство, Нострификација), Прописи 
(со линкови за закони, правилници, 
предлог-закони). 

 
H. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

 
На насловната веб-страница пос-

тои линк Архива, но кога ќе се влезе на 
овој линк нема никаква содржина или 
податоци кои упатуваат на тоа дека се 
работи за вистински архивирани мате-
ријали од минатото на институцијата. 
Нема ни податоци за претходните ми-
нистри за економија. Постои линк До-
кументи во кој се наведени стратегии, 
секторски програми, формулари и 
програми на Министерството, но сог-
ласно датумите, тие се однесуваат на 
периодот после 2009 година. 

http://www.finance.gov.mk/node/1
http://www.finance.gov.mk/view/govori
http://www.finance.gov.mk/view/intervjua
http://www.finance.gov.mk/view/kolumni
http://www.finance.gov.mk/node/1119
http://www.finance.gov.mk/simpleviewer/Image_Gallery/gallery.html
http://www.finance.gov.mk/view/videa
http://www.finance.gov.mk/contact
http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumentimon/formularimon
http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumentimon/2010-02-01-08-38-31
http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumentimon/otvoreno-vladino-partnerstvo
http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumentimon/otvoreno-vladino-partnerstvo
http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumentimon/1027
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I. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
На насловната веб-страница на ова 

министерство не е поставен линк Ар-
хива. Во делот За Министерството се 
поместени линковите: Општи информ-
ации, Организациони единици, Органи 
во состав, Рурален развој, Проекти. Во 
однос на податоци за претходните ми-
нистри за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, истите не се достапни 
на веб-страницата на Министерството. 
На страницата има посебни линкови 
за програми: Јавни набавки, Закони, 
Подзаконски акти, Извештаи, но со 
многу скудни податоци. Програмите 
датираат од 2012 година, јавните на-
бавки од 2010, подзаконски акти вооп-
што не се поставени, а извештаите се 
од 2011-тата година. Единствено, со-
држински е пополнет делот Закони. 

 

J. МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Министерството за транспорт и 
врски има поставено линк Архива на 
својата насловна веб-страница.  

Во овој дел сместени се следниве 
документи4: 

- Билтен на Министерството за 
транспорт и врски за месец де-
кември 2011 - јануари 2012 -
 2/10/2012; 

- Акциона програма за унапреду-
вање на општините и животната 
средина - 7/11/2005; 

- Унапредување на цивилната и 
воздушната пловидба - 7/5/2005; 

- Итна поддршка за реконструк-
ција и рехабилитација - 5/2/ 
2005 ; 

 
Во делот Програма, освен Програ-

мата за работа за 2013, можат да се 
најдат програмите за работа на Ми-
нистерството за 2007, 2009, 2010. 
Линкот Регулатива води до Страте-
гии (каде што е достапна една страте-

гија – Стратегијата за домување на Ре-
публика Македонија, 2007-2012), Зако-
ни во собраниска процедура, Закони во 
владина процедура, Подзаконски акти 
(наведени од септември 2008). Пода-
тоци за поранешните министри нема.  

 
K. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Линкот Архива во периодот на ис-

тражувањето беше поставен во долни-
от дел од насловната веб-страница на 
ова министерство, како врска до со-
општенија за настани, проекти, најави, 
огласи, новости за 2013 година, но де-
лумно и за 2012. Од веб-страницата на 
Министерството може да се заклучи 
дека во 2013-тата година поажурно се 
складираат податоците и информа-
циите за настаните и за активностите. 
Според начинот на уредување на веб-
страницата, претпоставка е дека во 
иднина таа треба секторски да се до-
полнува со активности и со настани 
поврзани за одделни сектори. Во пода-
тоците за Министерството има линко-
ви за министер, заменик-министер, 
државен секретар, државни советници, 
сектори, органи во состав, организаци-
ја, огласи. Податоци за претходните 
министри - нема. Во делот Легислати-
ва се наведени Закони, Подзаконски ак-
ти и Одлуки.  

 
L. МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

 
На веб-страницата на Министерст-

во за култура не е поставен линк Архи-
ва. Во делот За Министерството смес-
тени се податоци за министерот, заме-
ник-министерот, државниот секретар, 
државните советници и за секторите. 
Нема податоци за претходните минис-
три. Линкот Легислатива води до За-
кони, Правилници (поставени се пет 
артикли) и Одлуки (поставен е само 
еден артикл)5. 
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M. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
 

Исто како и кај претходното ми-
нистерство и кај ова министерство не-
ма линк Архива на насловната веб-стр-
аница. Податоци за претходните ми-
нистри нема. Линкот Закони води до 
законите што се во надлежност на ова 
министерство, а линкот Документи 
отвора три пишани материјали: Стра-
тешки план на министерството за ло-
кална самоуправа 2014-2016, Програ-
ма за спроведување на процесот на де-
централизација и развој на локалната 
самоуправа во РМ 2011-2014, Акциски 
план на програмата за спроведување 
на процесот на децентрализација и 
развој на локалната самоуправа 2011-
20146.  

 
N. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Нема линк Архива на насловната 
страница. Преку линкот За Министер-
ството се отвораат линковите Орга-
низација и систематизација, Заменик-
министер, Државен секретар и Минис-
три на МЖСПП. Последниот линк води 
до листата на претходни министри, 
почнувајќи од периодот 1998 - 2000 
година и од тогашниот министер Тони 
Поповски7. 

Линкот Документи/Стратегии, 
планови, физибилити студии/Регист-
ри8 нуди можност да се дојде до голем 
број податоци, меѓу кои: 

-  Одговори на ЕУ-прашалник 
-  Документи за средување на пре-

кршочна постапка за овласте-
ните инспектори од МЖСПП 

-  Конвенции 
- Мултилатерални/ Билатерални 

договори и меморандуми 
-  Стратегии и планови 
-  Други документи 
-  Физибилити студии 

-  Регистри  
-  Прирачници. 
Понатаму, има посебен линк Зако-

ни и подзаконски акти, каде што се на-
ведени законите од надлежност на ова 
министерство. Единствено на сајтот на 
ова министерство е наведена листата: 
Листа на законски и подзаконски про-
писи од областа на животната среди-
на, почнувајќи од „Службен весник на 
РМ“ бр. 49/97 од 18.9.1997 год9. Во спо-
редба со другите министерства, вид-
ливоста на минатото, пресликана пре-
ку веб-меморијата, е најзастапена кај 
ова министерство. 

 
O. МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 

ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

На насловната страница на минис-
терството не е поставен линк Архива. 
Во делот За Министерството, наведе-
ни се надлежностите на министерст-
вото, Национална стратегија за развој 
на информатичко општество и акцио-
нен план и Национална стратегија за 
развој на електронски комуникации со 
информатички технологии, а овој 
линк води и до Политика за квалитет 
на услугите, процесите и вработените 
во министерството за информатичко 
општество и администрација. Во лин-
кот Документи10 наведени се врските: 
Извештаи (од 2007, 2008. 2010, 2011 
година); Стратегии (2010-2012, 2010-
2015, 2011-2014); Закони (законите и 
законските прописи кои регулираат 
материи од надлежност на ова минис-
терство); Конкурси (почнувајќи од 
2011 година). Содржината што се от-
вора по линкот Документи може, во 
одреден дел, да ја отслика институ-
ционалната меморија, но од аспект на 
законски и подзаконски акти и страте-
гии. Ова е релативно ново министерст-
во и очигледна е заложбата за доку-
ментирање и за складирање на пода-
тоци, кои можеби, во догледно време, 

http://www.mls.gov.mk/content/?ID=144
http://www.mls.gov.mk/content/?ID=144
http://www.mls.gov.mk/content/?ID=144
http://www.moepp.gov.mk/default-MK.asp?ItemID=6AE003FCE8F4EE4FA3F7953A19B9AFC0
http://www.mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Strategija_i_Akcionen_Plan.pdf
http://www.mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Strategija_i_Akcionen_Plan.pdf
http://www.mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Strategija_i_Akcionen_Plan.pdf
http://www.mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Nacionalna_strategija_za_razvoj_na_elektronski_komunikacii_so_informaticki_tehnologii.pdf
http://www.mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Nacionalna_strategija_za_razvoj_na_elektronski_komunikacii_so_informaticki_tehnologii.pdf
http://www.mioa.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Nacionalna_strategija_za_razvoj_na_elektronski_komunikacii_so_informaticki_tehnologii.pdf


 95 

би се сублимирале во посебна папка 
Ахрива. Со оглед дека се работи за 
ново министерство, секако дека нема 
податоци за претходни министри, за-
тоа што од формирањето, па сѐ до де-
нес, на чело на оваа институција е еден 
министер.  

Поврзано со ова министерство, во 
контекст на институционалната веб-
меморија, ќе го посочиме податокот 
дека на веб-страницата воопшто не 
стои и не може да се најде податокот 
кога се формирало и кога започнало да 
работи. Авторот на трудот беше упа-
тен да користи други извори за да дој-
де до тој податок - во случајов експли-
цитен податок со кој започнува исто-
ријата на една институција и за кој со-
сема очекувано е дека може да се најде 
на веб-страницата на министерството.  

Уште повеќе, затоа што станува збор 
за министерство во чија надлежност е 
развојот на информатичката техноло-
гија и кое треба да претставува при-
мер за начинот на користење на совре-
мените технолошки алатки во функ-
ција на зачувување на институционал-
ната меморија. 

 
IV. СУМИРАН ПРЕГЛЕД 

 
A.  ЛИНК  АРХИВА 

 
Од резултатите од истражувањето, 

согласно направената анализа на веб-
страниците на 15-те министерства во 
Република Македонија, се добива след-
ниов табеларен приказ во однос на 
постоењето на линк Архива на веб-
страниците на министерствата: 

 

 
Табела 1. Девет министерства кои немаат линк Архива на насловната страница: 

 

Министерства Архива на насловна страница

Министерство за одбрана НЕМА

Министерство за образование и 

наука
НЕМА (во период од 2005 до 2010 веб страницата – дизајн и 

содржина - се сменети 4 пати, со доаѓање на секој нов 
министер)

Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство
НЕМА – (Во Односи со јавноста има Соопштенија од 2009, како и 
Новости од 2009; и Јавни повици од 2009)

Министерство за култура НЕМА – (Се архивираат соопштенијата во делот Односи со јавноста, 
почнувајќи од 2011 - актуелна министерка)

Министерство за труд и социјална 
политика

НЕМА – (Има Архива во делот Односи со јавноста каде што се 

поместени содржини за настани почнувајќи со активностите на 
претходниот министер – без наведен  датум)

Министерство за финансии НЕМА

Министерство за локална самоуправа НЕМА* – (проверено последен пат на 27 август; во јули –постоеше 
нефункционален линк)

Министерство за животна средина и 

просторно планирање
НЕМА – (во делот Настани/кампањи и делот Извештаи има содржини 

уште од 2003 година; и во делот Односи со јавноста архивирани се 
соопштенија за јавноста од 2005 година - и тоа по месеци - како и Прес-
клипинг со дневна хемеротека од 2005 година)

Министерство за информатичко 
општество и администрација

НЕМА – (Во Односи со јавноста можат да се најдат соопштенија и 
изјави од од 2006/2007 г.)
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Табела 2. Шесте министерства кои имаат линк Архива на насловната страница: 
  

Министерства Архива на насловна страница

Министерство за внатрешни работи ИМА (од 2002)
Позитивен пример

Министерство за правда ИМА (Архива на новости од 2005 г.)

Министерство за надворешни работи ИМА (нефункционален)

Министерство за економија ИМА 
(нефункционален)

Министерство за транспорт и врски ИМА – (Пример: Архивата се состои од Билтен на

Министерството за транспорт и врски за месец
декември 2011 - јануари 2012 - 2/10/2012; Акциона
програма за унапредување на општините и
животната средина - 7/11/2005; Унапредување на
цивилната и воздушната пловидба - 7/5/2005; Итна
поддршка за реконструкција и рехабилитација -
5/2/2005)

Министерство за здравство ИМА (Со податоци од 2012/2013)

 
 

B. ЛИНК ИСТОРИЈАТ 
 
На веб-страниците на министерст-

вата, со исклучок на Министерството 
за финансии, воопшто не постои линк 
Историјат. Согласно, историјата на 
институциите не е достапна и не може 
да се прочита на веб-страниците на 
министерствата. Основните податоци 
на институцијата, кога е донесена од-
лука за нејзино формирање, во кои ис-
ториски услови и околности, недоста-
суваат во меморијата на институциите. 

 
C. ПОРАНЕШНИ МИНИСТРИ 

 
Податоци за поранешни министри 

има во пет министерства: 
- Министерство за одбрана (По-

ранешните министри се наведени со 
фотографија , име и презиме и период 
во кој биле министри.)  

- Министерство за внатрешни 
работи (Поранешните министри се 
наведени со фотографија, име и прези-
ме и период во кој биле министри.)  

- Министерство за финансии 
(Поранешните министри се наведени 
со фотографија , име и презиме и пери-
од во кој биле министри.)  

- Министерство за надворешни 
работи (Направен е обид за наведува-
ње на имињата на министрите за над-
ворешни работи во Владата на Репуб-
лика Македонија од осамостојувањето 
до денес, но тоа е технички несредено 
и непрегледно.)  

- Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање (по-
крај фотографија, име и презиме и пе-
риод во кој биле министри, наведени 
се и нивните кратки биографии.)  

Во останатите девет министерства 
нема податоци за поранешните мини-
стри (овде не е земено предвид Ми-
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нистерството за информатичко опш-
тество и администрација, со оглед на 
неговото кратко постоење.)  

 
D.  ДОКУМЕНТИ/СТРАТЕГИИ/ЗАКОНИ 

 
Во однос на постоењето линкови 

на кои се наведени документи/ стра-
тегии/ закони/ конкурси/ извештаи, 
состојбата е значително подобра:  

 Во сите 15 министерства посто-
јат линкови, каде што можат да 
се најдат овие податоци. 

 Постои неусогласеност - кај едно 
министерство се наведени само 
стратегиите, кај друго само од-
редени извештаи, билтени или 
конкурси (пример: кај Мини-
стерството за одбрана - само за-
коните).  

 Во однос на временската дистан-
ца има различни датуми на за-
почнување со складирањето по-
датоци: 2007, 2008, 2009, 2011, 
2012. 

 Усогласеност има во однос на за-
коните - сите министерства на 
своите веб-страници ги имаат 
наведено законските и подза-
конските акти кои се во нивна 
надлежност. Наведени се како 
Прописи, Регулатива, Легисла-
тива, Донесени и предложени 
закони.  

 
V. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 
Согласно добиените резултати од 

истражувањето, можат да се дадат 
следните заклучоци и препораки кои 
се во насока на давање придонес за за-
јакнување на дигиталната компонента 
на институционалната меморија, неј-
зина поголема транспарентност и дос-
тапност до граѓаните. 

 Државните институции во Ре-
публика Македонија активно се 
приклучуваат на современите 

информатички трендови кои 
овозможуваат дигитално скла-
дирање на електронската мемо-
рија. Овој нагорен тренд е вооч-
лив особено во последните годи-
ни, кога веб-страниците на орга-
ните на државната управа започ-
наа засилено да ги одразуваат 
активностите на институциите. 

 Официјалните Интернет-сајтови 
на државните институции содр-
жат податоци за минатото на ин-
ституцијата - за активностите, 
постапките, документите, кои 
биле донесени и важеле во одре-
дено време, но сепак од нив не 
може јасно да се „прочита“ ми-
натото на институцијата.  

 Веб-страниците на министерст-
вата, во најголем дел, претставу-
ваат одраз на актуелните наста-
ни и активности.  

 Потребно е зајакнување на диги-
талната компонента на институ-
ционалната меморија, нејзина 
поголема транспарентност и 
достапност до граѓаните.  

 Во насока на отфрлање на поли-
тиката на заборавање и игнори-
рање на сè што било претходно, 
Историјатот на институцијата 
треба да биде јасно одразен на 
веб-страниците на институции-
те со цел да се овозможи полесен 
пристап до дигиталната презер-
вација на факти, знаења, концеп-
ти и на искуства од минатото и 
негување на политиката на пом-
нење. 

 Електронското складирање на 
знаењето во рамки на државни-
те институции е од исклучител-
но значење, особено во услови 
кога при промена на власта и 
промена на раководните струк-
тури во една институција след-
бениците можат да се соочат со 
проблеми при прибирањето на 
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дотогашната документација, од 
причини што доколку не била 
складирана – едноставно исчез-
нала од институцијата.  

Забележлив е недостатокот на пра-
ктиката да не се почнува „од поче-
ток“ или од т.н. „празна страница“. До-
колку не се негува политиката на пом-
нење во една институција, нема да мо-
же да се искорени навиката за брише-
ње на значајни податоци и на доку-
ментирани написи од минатото. Нив-
ното бришење претставува бришење 
на историјата и на меморијата на инс-
титуцијата. Нивното зачувување е бо-
гатство - корисно за секоја потреба да 
се ѕирне во историјата и во минатото 
на институцијата. Сè треба да биде 
документирано и сочувано. Неуспехот 
да се зачува и да се пренесе инсти-
туционална меморија, често резултира 
со недостиг на продуктивност, губење 
на вештини, со недостиг на инвенции 
и на континуитет во развојот на 
институцијата.  

 
ЗАЕЛЕШКИ 

 
[ 1 ] Кога се вели актуелните, се мисли на 

периодот на истражувањето – јули и август 
2013 година.  

 

[2]  On line: http://www.mfa.gov.mk/?q=node/ 240 
[3]  On line: http://www.finance.gov.mk/node/ 2023 
 

[4]  On line: http://mtc.gov.mk/new_site/mk/ 
default_t.asp?t=7 

[5]  On line: http://www.kultura.gov.mk/ 
index.php/legislativa 

 

[6]  On line: 
http://www.mls.gov.mk/channel/?ID=4 

[7]  On line: http://www.moepp.gov.mk/default-
MK.asp?ItemID=21E5F3A3F4D2E545B7A7FE
5EDD2ACD2E 

[8]  On line: http://www.moepp.gov.mk/default-
mk.asp 

[9]  On line: 
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files
/Lista%20na%20zakonski%20i%20podzakon
ski%20akti%20vo%20nadleznost%20na%20
MZSPP%20podredeni%20po%20postapka_%
20OKTOMVRI%202013.pdf 

[10]  On line: 
http://www.mioa.gov.mk/?q=node/2735 
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