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Синхронизацијата на податоци се спроведува преку
единствената околина за размена на документи и податоци по електронски пат, односно преку Македонска
Информациска Магистрала (МИМ), со воспоставување
на веб сервиси регистрирани во сервисниот канал на
МИМ.
Изворниците на податоци е потребно преку МИМ
да ги даваат новите и изменетите податоци за населението, преку веб сервисите за ажурирање на податоците во Централниот регистар за население, со што се
смета дека се воспоставени технички протоколи за автоматска синхронизација.
Член 7
Изворникот на податоци треба да ги исполни условите за интероперабилност на системи со МИМ, согласно Законот за електронско управување и електронски услуги и подзаконските акти.
Изворникот на податоци при ажурирање на податоците во Регистарот треба да ги повикува веб сервисите
заради интеграција на податоците во Регистарот.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-3789/5
7 ноември 2019 година
Скопје

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

3632.
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 содржина-

та 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.
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,
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- 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“.
Бр. 08/1-3789/6
7 ноември 2019 година
Скопје

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

3633.
Врз основа на член 23 став (5) и член 24 став (3) 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 НАЧИНОТ, ТЕХНИЧКИТЕ ПРОЦЕДУРИ И
МЕРКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ
НА КОИ СЕ ОБРАБОТУВААТ ПОЕДИНЕЧНИТЕ
БАЗИ НА ПОДАТОЦИ И НАЧИНОТ, ТЕХНИЧКИТЕ ПРОЦЕДУРИ И МЕРКИТЕ КОИ ТРЕБА ДА СЕ
ПРЕЗЕМАТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ ТЕХНОЛОШКИ СТАНДАРДИ И ПРОЦЕСИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот, техничките процедури и мерките за одржување на системите на
кои се обработуваат поединечни бази на податоци кои
се интегрираат во Централниот регистар на население
(во натамошниот текст: Регистарот) и начинот, техничките процедури и мерките за обезбедување примена на
единствените технолошки стандарди и процеси.
Член 2
Изворниците треба да преземаат мерки со кои ќе се
обезбеди сигурно, безбедно и непречено интегрирање
на податоците од системот на кои се обработуваат поединечните бази на податоци со Регистарот.
Изворниците треба најмалку три месеци пред спороведување на промена во сопствениот систем која може да има влијание на интеграцијата или експортирањето на податоците или да предизвика прекин на воспоставената интеграција на поединечните бази со Регистарот, да го известат Министерството за информатичко општество и администрација.
Член 3
Изворниците на податоци, надлежните органи и
другите субјекти треба да ги исполнат минималните
технички барања, политики и стандарди за приклучување на единствената околина.
Изворниците на податоци треба да преземат мерки
за сертификација на системите со кои се обработуваат
поединечните бази на податоци.
Надлежните органи и другите субјекти треба да
преземат мерки за сертификација на системите преку
кои им е одобрен пристап до податоците од Регистарот.

Член 4
Изворникот на податоци треба да преземе контролни мерки на влезот и за физичка безбедност на системите преку кои се врши интеграција на поединечните
бази на податоци во Регистарот, а особено да обезбеди:
- точно определен заштитен простор со строго контролиран влез и излез од просторот во кој се сместени
системите за интеграција, а кој се контролира со видео
надзор;
- систем на контрола, кој овозможува влегување само на лица со соодветна безбедносна проверка; и
- опис на системите кои се наоѓаат во таа зона, односно системи до кои е дозволен пристап на лицата со
соодветна безбедносна проверка.
Преземените мерки од став 1 на овој член преставуваат минимални стандарди за физичка безбедност.
Член 5
Изворникот на податоци треба да преземе мерки за
административната безбедност на системите преку кој
се врши интеграцијата на поединечните бази на податоци во Регистарот, а која се обезбедува преку:
- водење и ажурирање на евиденцијата според името и работното место на сите лица кои имаат право на
пристап до системите кај изворникот на податоци, а
спаѓаат во доменот на дејноста на организационите
единици за кои лицето е назначено,
- водење и ажурирање на евиденцијата на сите други организациони единици на изворникот на податоци
со кои тој е овластен да врши размена на податоци.
Преземените мерки од став 1 на овој член преставуваат минимални стандарди за административна безбедност.
Член 6
Контролорот и обработувачот на податоците од Регистарот треба да ги преземе мерките за физичка и административна безбедност на Регистарот согласно со
членовите 4 и 5 од овој правилник.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-3789/7
7 ноември 2019 година
Скопје

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

3634.
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).

