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20151584550
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 11-а од Законот за податоците во електронски облик и електронски
потпис („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/01, 6/02, 98/08 и 33/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе
УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ
СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ПРИЈАВИ ДО
АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Уредбата за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за
обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при поднесување
барања и пријави до Агенцијата за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија” бр. 13/11) во членот 3 став (1) точка 1 зборот „субјектите“ се
заменува со зборот „корисниците“.
По точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7 кои гласат:
„6. „Електронска продавница“ e продавница во која се врши електронска трговија како
процес на продавање на податоци, информации и сервиси од ГКИС преку интернет (во
понатомошниот текст: е-продавница).
7. „Корисник на е-продавница“ е секое физичко или правно лице кое купува податоци,
информации или сервиси од ГКИС преку е-продавница.“
Член 2
Во насловот по членот 4 по зборот „е-шалтер“ се додаваат зборовите „и е-продавница“.
Во ставот (1) по зборот „е-шалтерот“ се додаваат збровите „и е-продавницата“.
Во ставот (3) по зборот „е-шалтер“ се додаваат збровите „и е-продавница.“
Член 3
По членот 7 се додаваат два нови наслова и два нови члена 7-а и 7-б кои гласат:
„Член 7-а
Начин на користење на е-продавницата
(1)Барањата за издавање на податоци, информации и сервиси од ГКИС преку епродавницата корисниците на е-продавницата ги поднесуваат во електронска форма.
(2)Податоците од ставот (1) на овој член се издаваат преку е-продавницата, во
електронска форма потпишана со валиден дигитален сертификат издаден од овластен
издавач.
Член 7-б
Регистрација на корисник на е-продавница
(1) Корисниците на е-продавницата се регистрираат во електронскиот систем на епродавницата.
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(2) За регистрација во електронскиот систем на е-продавницата, физичкото лице
внесува лични и адресни податоци и податок за ЕМБГ содржани во личната карта и
податоци за електронска пошта, а правното лице внесува лични и адресни податоци и
податоци за ЕМБС содржани во изводот од тековната состојба од Централниот регистар
на Република Македонија, односно од регистрите каде што е регистриран за вршење на
дејност и податоци за електронска пошта.
(3) Корисникот на е-продавница користи корисничко име и лозинка при најава за
пристап во е-продавницата.
(4) Агенцијата ги утврдува и на јавниот дел од веб-локацијата на е-продавницата јавно
ги објавува упатството за регистрација и условите за користење на е-продавницата.“
Член 4
Членот 8 се менува и гласи:
„(1) Корисниците на е-шалтерот и е-продавницата се должни да ги преземат сите
потребни безбедносни мерки и мерки на доверливост, со цел да се обезбеди соодветно
користење на е-шалтерот и е-продавницата и да не се дозволи нивно користење од трети
лица.
(2) Сите авторски права во однос на е-шалтерот и е-продавницата се сопственост на
Агенцијата.
(3) Податоците кои се внесени во е-шалтерот и е-продавницата подлежат на заштита,
согласно со Законот за заштита на личните податоци.“
Член 5
Во насловот по членот 9 по зборот „е-шалтер“ се додаваат зборовите „и на епродавница“.
Во ставот (1) по зборот „е-шалтерот“ се додаваат зборовите „и на е-продавницата“.
Во ставот (2) по зборот „е-шалтерот“ се додаваат зборовите „и на е-продавницата“.
Член 6
Насловот по членот 10 и членот 10 се менуваат и гласат:
„Безбедност на е-шалтер и е - продавница
(1) Примарните сервери на кои се инсталирани софтверските програми и базата на
податоци за е-шалтерот и е-продавницата, се поставени (хостирани) и администрирани од
страна на Агенцијата.
(2) Физички пристап до просторијата во која се сместени серверите имаат само
овластени лица од директорот на Агенцијата, односно во случај на колокација согласно
договорот за колокација.
(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до просторијата и податоците зачувани
на серверите, тогаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од овластено
лице од ставот 2 на овој член.
(4) Просторијата во која се инсталирани серверите се заштитува од ризиците во
опкружувањето, преку примена на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од
можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, експлозии, чад, вода, прашина, вибрации,
хемиски влијанија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и електромагнетно
зрачење.“
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Член 7
Во членот 11, став (1), алинеја (1) и алинеја (3), по зборовите „е-шалтер“ се додаваат
зборовите „и е-продавницата“.
Член 8
По членот 13 се додава нов наслов и нов член 13-а кои гласат:
„Член 13-а
Дејствија во постапката кои ги презема
е-продавницата
(1) Е-продавницата автоматски:
- го евидентира корисникот на е-продавницата и времето во кое го поднел барањето;
- доделува референтен број на секое поднесено барање, според кој се идентификува
предметот во е-продавницата.
(2) Преку е-продавницата се доставуваат бараните податоци, информации или сервиси
од ГКИС.“
Член 9
По членот 14 се додава нов наслов и нов член 14-а кои гласат:
„Член 14-а
Пристап и чување на документацијата
во е-продавницата
(1) Корисникот на е-продавницата има пристап до издадените податоци, информации
или сервиси кои се предмет на неговите барања.
(2) Целокупната документација во е-продавницата се зачувува во електронска форма и
може да биде достапна за увид на овластени лица заради инспекциски надзор, ревизија
или други дејствија на овластени лица и органи определени со закон.“
Член 10
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 42-9229/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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