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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронско 
управување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 
2018 година.

 
Бр. 08 – 3469/1  Претседател

 22 мај 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО 
УПРАВУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ 

број 105/2009, 47/11, 193/15 и 52/16), во членот 17 пред зборот „Корисникот“ се додава 
бројот „(1)“ и се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Формата и содржината на барањата, како и форматот во кој треба да бидат 
доставени барањата, ги пропишува министерот за информатичко општество и 
администрација.“.

Член 2
По членот 19 се додава нов наслов и нов член 19-а, кои гласат:

„Член 19-а
Електронска форма на документите

(1) Електронската форма на документите е стандардизирана за сите документи коишто 
се издаваат од страна на надлежните органи при обезбедувањето на административни 
услуги по електронски пат и соодветна на нивната пропишана форма и содржина, 
согласно со закон.  

(2) Електронската форма на документите од ставот (1) на овој член, ја пропишува 
министерот за информатичко општество и администрација.“.
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Член 3
Во член 35 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:
„(2) Составен дел на евиденцијата на базите на административни услуги по 

електронски пат е каталогот на административни услуги, кој ги содржи податоците за 
административните услуги, групирани по сродни административни области.   

 (3) Органите се должни да ги ажурираат, одржуваат и чуваат базите на 
административните услуги по електронски пат, а се одговорни и за промените што се 
однесуваат на статусот на административни услуги.“.

Во ставот (2) кој станува став (4), по зборот „член“ се додаваат зборовите: „и каталогот 
на административни услуги од ставот (2) на овој член.“ 

Член 4
По членот 37 се додава нова Глава четврта-а пет нови наслови и пет нови членови 37-а, 

37-б, 37-в, 37-г и 37-д, кои гласат:

„Глава четврта-а,
ИНТЕГРИРАНА ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ НА ОРГАНИТЕ КОИ 

МЕЃУСЕБНО КОМУНИЦИРААТ ПРЕКУ ЕДИНСТВЕНАТА ОКОЛИНА, А КОИ 
СОДРЖАТ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА

Член 37-а
Воспоставување на интегрирана електронска база на податоци на органите кои 

меѓусебно комуницираат преку единствената околина, а кои содржат лични податоци во 
електронска форма

Во Министерството за информатичко општество и администрација се воспоставува 
интегрирана електронска база на податоци на органите кои меѓусебно комуницираат 
преку единствената околина, а кои електронски бази содржат лични податоци во 
електронска форма, создадени, обработени и чувани од страна на Министерството за 
внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на матичните книги при 
извршување на своите надлежности утврдени со закон. 

Член 37-б
Цел и функција на интегрираната електронска база на податоци

Целта и функцијата на интегрираната електронска база на податоци од членот 37-а 
од овој закон, е воспоставување на централен електронски регистар на население, заради 
обезбедување на пристап на физичките лица до административните услуги по електронски 
пат, согласно со закон.

Член 37-в
Содржина на интегрираната електронска база на податоци

(1) Интегрираната електронска база на податоци од членот 37-а од овој закон ги содржи 
следниве лични податоци на граѓаните на Република Македонија, како и странски 
државјани со регулиран престој во Република Македонија, согласно со Законот за 
странците: 

1) име;
2) презиме;
3) јазик;
4) единствен матичен број на граѓанинот (во натамошниот текст: ЕМБГ);
5) пол;
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6) датум на раѓање;
7) место на раѓање:
- држава,
- општина,
- населено место,
8) 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,
9) мајка (ЕМБГ);
10) татко (ЕМБГ);
11) адреса на живеалиште:
- општина,
- населено место,
- улица,
- број (број, влез, стан),
12) адреса на привремен престој:
- општина,
- населено место,
- улица,
- број (број, влез, стан),
13) државјанство:
- држава,
- статус,
- датум на престанок,
14) брачен статус:
- датум на брачен статус,
- сопруг/а (ЕМБГ),
15) националност;
16) смрт:
- датум на смрт,
- место на смрт,
- држава,
- општина,
- населено место. 
(2) Податоците од ставот (1) на овој член, органите може да ги употребуваат 

единствено за обезбедување пристап на физичките лица до административни услуги по 
електронски пат, согласно со закон. 

Член 37-г
Надлежни органи за контрола и обработка на 
податоци од интегрираната електронска база 

на податоци
(1) Контролори и обработувачи на електронските бази на податоци, евидентирани и 

интегрирани во интегрираната електронска база на податоци на органите кои меѓусебно 
комуницираат преку единствената околина, а кои содржат лични податоци во електронска 
форма, се Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за 
вoдење на матичните книги.
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(2) Министерството за информатичко општество и администрација, во својство на 
контролор и обработувач на интегрираната електронска база на податоци, е должно да 
преземе соодветни технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на 
податоците создадени во електронска форма, од страна на органите од ставот (1) на овој 
член, согласно со прописите за заштита на личните податоци.  

(3) Министерството за информатичко општество и администрација врши единствено 
автоматско интегрирање без право на пристап, внесување или промена на податоците на 
органите од ставот (1) на овој член, кои меѓусебно комуницираат преку единствената 
околина, а кои содржат лични податоци во електронска форма, согласно со прописите за 
заштита на лични податоци. 

Член 37-д
Обработка на податоци од интегрираната електронска база на податоци

(1) Податоците на органите кои меѓусебно комуницираат преку единствената околина 
создадени во електронска форма, а кои содржат лични податоци во електронска форма, 
коишто се внесуваат во интегрираната електронска база на податоци од страна на 
Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на 
матичните книги, можат да се обработуваат согласно со закон.

(2) Податоците внесени во интегрираната електронска база на податоци, кои се 
вклучени во процесите на обработување и давање на користење податоци, веднаш се 
бришат од страна на Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-
Управа за водење на матичните книги, во случаите кога ќе се утврди дека не се точни или 
престанале причините, односно условите поради кои настанале електронските податоци, а 
кои биле интегрирани во интегрираната електронска база на податоци.

(3) Податоците на Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-
Управа за водење на матичните книги, коишто се внесуваат во интегрираната електронска 
база на податоци, од моментот на нивно внесување, се до нивното бришење, смеат да се 
даваат под услови и во постапка утврдени со закон.“.

Член 5
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6
Веќе воспоставените посебни електронски бази на податоци, а кои содржат лични 

податоци во електронска форма, создадени, обработени и чувани од страна на 
Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда-Управа за водење на 
матичните книги, ќе се предадат во целост на Министерството за информатичко 
општество и администрација најдоцна во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Министерството за информатичко општество и администрација ќе ја воспостави 
интегрираната електронска база на податоци од органите од ставот 1 на овој член, 
најдоцна во рок од шест месеци од денот на предавањето на посебните електронски бази 
на податоци, а кои содржат лични податоци во електронска форма. 

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“.


