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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Врз основа на член 29 став (2) 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, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
РЕГИСТАРОТ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ И ДРУГИ СУБЈЕКТИ ШТО
КОРИСТАТ ПОДАТОЦИ ОД ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината, формата и начинот на водење на
регистарот на надлежни органи и други субјекти (во натамошниот текст: регистарот на
субјекти) што користат податоци од Централниот регистар на население (во натамошниот
текст: Регистарот).
Член 2
Регистарот на субјекти содржи податоци за:
- редоследен број на надлежен орган или друг субјект,
- назив на надлежен орган или друг субјект,
- единствен матичен број на субјектот (ЕМБС),
- единствен даночен број (ЕДБ),
- седиште на надлежниот орган или друг субјект,
- податоци до кои има право на пристап за секоја услуга поединечно,
- ниво на пристап до Регистарот за секоја услуга поединечно и
- време на одобрен пристап до Регистарот за секоја услуга поединечно.
Нивото на пристап до Регистарот за секоја услуга поединечно, определено со ставот 1,
алинеја 7 на овој член може да биде определено во зависност од обемот на користење на
податоците и тоа:
1) Основно ниво на пристап,
2) Средно ниво на пристап,
3) Високо ниво на пристап и
4) Целосен пристап.
Податоци опфатени во основно ниво на пристап се следните:
- Име,
- Презиме,
- Адреса на живеалиште,
- Општина,
- Населено место,
- Улица,
- Број (број, влез, стан) и
- Додаток на број.
Податоци опфатени во средно ниво на пристап, покрај податоците од основно ниво на
пристап, се следните:
- Датум на раѓање,
- Место на раѓање,
- Држава,
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- Општина,
- Населено место,
- Адреса на привремен престој,
- Општина,
- Населено место,
- Улица,
- Број (број, влез, стан) и
- Додаток на број.
Податоци опфатени во високо ниво на пристап, покрај податоците од средно ниво на
пристап, се следните:
- ЕМБГ,
- Пол,
- Лични документи,
- Документ,
- Број на документ,
- Вид на документ,
- Датум на издавање на документот,
- Датум на важност на документот,
- Статус на документот,
- Место на издавање на документот,
- Мајка (ЕМБГ),
- Татко (ЕМБГ),
- Државјанство,
- Држава,
- Статус,
- Датум на почеток,
- Датум на престанок,
- Брачен статус,
- Датум на брачен статус,
- Сопруг/а (ЕМБГ),
- Смрт,
- Датум на смрт,
- Место на смрт,
- Држава,
- Општина и
- Населено место
Начинот на определување на нивото на пристап до податоците од Регистарот за секоја
услуга поединечно се определува според највисокото ниво на пристап од податоците
содржани во рамки на податочниот сет.
Член 3
Регистарот на субјекти се води во електронска форма и истиот е јавно достапен на веб
страницата на Министерството за информатичко општество и администрација.
По секое ажурирање на податоците од регистарот на субјекти, Министерството за
информатичко општество и администрација објавува нова верзија од истиот на својата веб
страница.
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Член 4
Податоците во регистарот на субјекти се запишуваат за секој надлежен орган и друг
субјект врз основа на претходно одобрено барање за пристап до Регистарот за секоја
услуга поединечно, врз основа на:
- назив на надлежниот орган или друг субјект,
- единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)
- единствен даночен број (ЕДБ)
- седиште на надлежниот орган или друг субјект која ја обезбедува услугата
- податоци до кои се бара пристап од Централниот регистар на население,
- назив на услугата за која е поднесено барањето за обезбедува на услугата,
- називот на акт врз основа на кој се обезбедува услугата и
- податоци дали услугата е верификувана во Каталогот на услуги (во натамошниот
текст: Каталогот)
Барањето за упис во регистарот на субјекти за секоја услуга поединечно се обработува
со помош на логички поврзани процеси преку кои се врши проверка на неговата
соодветност со податоците за услугата верификувана во Каталогот.
По проверката на соодветноста на барањето, а доколку податоците од барањето и
податоците за таа услуга во Каталогот се совпаѓаат, надлежниот орган или друг субјект се
запишува во Регистарот, за што добива автоматски генерирана порака.
Член 5
Надлежниот орган и друг субјект кои имаат право на пристап до податоците од
Регистарот заради извршување на својата надлежност или заради вршење на дејноста за која
што се регистрирани, а за услугите кои не се запишани во Каталогот барањето за упис во
регистарот на субјекти кое го доставува до Министерство ги содржи податоците од член 4
став 2 од овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-3789/8
7 ноември 2019 година
Скопје

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