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20192333632
МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Врз основа на член 22 став (3) и член 27 став (5) од Законот за Централен регистар на
население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за
информатичко општество и администрација, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА
ИНИЦИРАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ УПИСИ НА ИЗВОРНИТЕ ПОДАТОЦИ
ИЛИ ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ ВО РЕГИСТАРОТ И СОДРЖИНАТА И
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА БАРАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ
УПИС ИЛИ ПРОМЕНА НА ИЗВОРНИ ПОДАТОЦИ И СОДРЖИНАТА И
НАЧИНОТ ЗА НОТИФИКАЦИЈА ПОРАДИ НЕСОВПАЃАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Член 1
Со овој Правилник се пропишува содржината и начинот на поднесување барање за
иницирање постапка за вршење упис на изворните податоци или промена на податоци во
Централниот регистар на население (во натамошниот текст: Регистарот) за кои е утврдено
несовпаѓање на податоците содржани во Регистарот, како и содржината и начинот на
издавање потврда за прием на барање за иницирање на постапка за вршење уписи или
промена на изворни податоци, како и содржината и начинот за нотификација поради
несовпаѓање на податоци во Регистарот, преку Националниот портал за електронски
услуги (во натамошниот текст: Порталот).
Член 2
Под несовпаѓање на податок во смисла на овој правилник се подразбира констатирање
на различен упис на поединечните податоци кои ја формираат содржината на Регистарот
споредено со податоците кои се содржани во поединечните бази на податоци кои ги водат
изворниците.
Член 3
Барање за иницирање постапка за вршење упис или промена на изворни податоци
содржани во Регистарот, а за кои се надлежни изворниците на податоци (во натамошниот
текст: барање), може да поднесе физичко лице – субјект на лични податоци за своите
лични податоци, за кои во Регистарот е утврдено несовпаѓање.
Барањето може да се поднесе преку Порталот, преку посредник за административни
услуги по електронски пат (во натамошниот текст: посредникот) во Една точка за услуги
или на шалтер на изворник на податоци.
Член 4
Барањето може да се поднесе преку Порталот, доколу изворникот на податоци ја
обезбедува конкретната административна услуга по елктронски пат преку Порталот, а која
услуга согласно закон завршува со соодветен упис или промена во поединечната база на
податоци на изворникот.
Содржината на барањето е стандардизиран електронски образец достапен во соодветен
формат на Порталот и е потврден од верификаторот на изворникот.
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Член 5
Доколку надлежниот изворник ја обезбедува конкретната административна услуга во
Една точка за услуги, а која услуга согласно закон завршува со соодветен упис или
промена во поединечната база на податоци на изворникот, барањето може да се поднесе и
преку посредник.
Содржината на барањето е стандардизираниот електронски образец достапен за
посредникот во соодветен формат на Порталот.
Член 6
Доколку надлежниот изворник не ја обезбедува конкретната административна услуга
од членовите 3 и 4 од овој правилник, истата ја обезбедува согласно закон врз основа на
кој се врши упис или промена на податоците кои ја формираат содржината на Регистарот.
Член 7
Нотификацијата поради несовпаѓање на податоци, која Регистарот ја испраќа до
надлежните изворници на податоци, содржи податоци за:
- субјектот на личниот податок за чии податоци е утврдено несовпаѓање,
- личните податоци кои не се совпаѓаат,
- податочните сетови во кои се содржани изворните податоци кои не се совпаѓаат,
- евиденцијата на содржината и времето за упис на личниот податок во соодветните
бази на податоци кај изворниците на податоци.
Нотификацијата од ставот 1 на овој член е автоматски генерирана порака која се
испраќа до изворникот или изворниците на податоци со употреба на логички поврзани
процеси.
Член 8
Нотификацијата поради несовпаѓање на податоци која Регистарот ја испраќа до
корисничкиот профил на физичкото лице на Порталот, содржи податоци за:
- личните податоци кои не се совпаѓаат,
- податочните сетови во кои се содржани изворните податоци кои не се совпаѓаат,
- евиденцијата на содржината и времето за упис на личниот податок во соодветните
бази на податоци кај изворниците на податоци.
Нотификацијата од ставот 1 на овој член е автоматски генерирана порака која се
испраќа до физичкото лице со употреба на логички поврзани процеси.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
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