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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1109.
Врз основа на член 30 став 1, алинеја 2 од Законот за
трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 48/09, 99/09,
105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15,
129/15, 53/16 и 120/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 16 март 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ
НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА
МАЛО
Член 1
Со оваа одлука се определуваат највисоки цени во
трговијата на мало на: леб, сол, зејтин, млеко и млечни
производи, јајца, брашно, месо, тестенини, лекови и дезифекциони средства.
Највисоките цени на производите од ставот 1 на
овој член се утврдуваат на нивото на цените на истите
кои се применувале на 11 март 2020 година, кога од
страна на Светската здравствена организација е прогласена пандемија на Коронавирусот COVID-19.
Член 2
Највисоките цени на производите од член 1 на оваа
одлука ќе се применуваат до 30 април 2020 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2288/1
16 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
1110.
Врз основа на член 26 став (3) од Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ УВИД ОД СТРАНА
НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ВО СВОИТЕ ЛИЧНИ
ПОДАТОЦИ СОДРЖАНИ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ
РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за вршење увид од страна на физичките лица во своите лични
податоци содржани во Централниот регистар на население (во натамошниот текст: Регистарот), електронски, автоматски или преку полномошник.
Член 2
Вршењето на увид од страна на физичките лица во
своите лични податоци содржани во Регистарот преку
Националниот портал за електронски услуги (во ната-

мошниот текст: Порталот) со издавање на потврда за
содржани лични податоци во Регистарот за субјектот
на личните податоци, се обезбедува на средно ниво на
сигурност.
Член 3
Увидот од страна на физичките лица во своите лични
податоци содржани во Регистарот, се обезбедува преку
поднесување на барање за издавање на потврда за содржани лични податоци во Регистарот за субјектот на личните податоци (во натамошниот текст: потврдата).
Потврдата се издава од страна на Министерството
за информатичко општество и администрација или се
обезбедува од страна на посредникот во Една точка на
услуги.
Потврдата се издава во форма и се доставува на начин согласно поднесеното барање од субјектот на лични податоци.
Содржината на потврдата е дадена во Прилог бр. 1,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Физичко лице може да изврши увид во своите лични податоци содржани во Регистарот преку сопствениот кориснички профил на Порталот со поднесување на
барање за издавање на потврда.
Потврдата на физичкото лице кое поднело барање
согласно ставот 1 на овој член, му се доставува автоматски на неговиот профил на Порталот или електронски на
неговата електронска адреса наведна во барањето.
Физичко лице може да изврши увид во своите лични податоци содржани во Регистарот и преку посредник со лично присуство во административна канцеларија - Една точка за услуги, ако:
- потпише договор за обезбедување на административната услуга по електронски пат во хартиена форма,
согласно член 42 став (2) од Законот за електронско управување и електронски услуги;
- приложи важечки документ за лична идентификација и
- потпише образец на барање за издавање на потврда во хартиена форма, кој е даден во Прилог бр. 2 и е
составен дел на овој правилник.
Ако физичкото лице врши увид во своите лични податоци содржани во Регистарот преку полномошник,
покрај документите од ставот 3 на овој член, потребно
е полномошникот да приложи полномошно издадено
од физичкото лице на адвокат или полномошно заверено на нотар.
Ако физичкото лице поднело барање согласно ставовите 3 и 4 на овој член, потврдата, покрај во хартиена
форма, се доставува и до неговиот кориснички профил, а
на негово барање и на неговата електронска адреса.
За издадената потврда од став 2 на овој член, на
субјектот на личните податоци може да му биде издаден репродуциран примерок во хартиена форма, кој
претставува копија на оригиналната потврда, кој овозможува да се пристапи до оригиналот во електронска
форма.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-1374/2
16 март 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

