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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Врз основа на член 10 став (1) и член 33 став (2) од Законот за електронско управување
и електронски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и
244/19) министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ
СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ОД
СТРАНА НА ОРГАНИТЕ ПРЕКУ МИМ И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО, ЗАПИШУВАЊЕТО, ПРИСТАПОТ И
ЧУВАЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ НА УСЛУГИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на користење на информациските системи за
обработка на податоците во електронска форма од страна на органите на државната
управа и единиците на локалната самоуправа (во натамошниот текст: органите), преку
Македонската информациска магистрала (во натамошниот текст: МИМ), како и формата,
содржината и начинот на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето на
Регистарот на услуги (во натамошниот текст: Регистарот) обезбедени преку Националниот
портал за електронски услуги (во натамошниот текст: Порталот) или запишани во
Каталогот на услуги (во натамошниот текст: Каталогот).
Член 2
Услугите обезбедени преку Порталот или запишани во Каталогот се овозможуваат
преку интеграциски точки за услуги - веб сервис достапен за органите на МИМ.
Интеграциска точка за услуги - веб-сервис, во смисла на овој правилник, е логичка
целина на сродни функционалности која овозможува експортирање на податоците
поврзани со услугите од системот на органите до системите на други органи (во
натамошниот текст: веб-сервис).
Веб-метод, во смисла на овој правилник, е системски метод кој се користи за конкретна
услуга која може да се обезбеди преку веб-сервис.
Член 3
Начинот на користење на информациските системи за обработка на податоците во
електронска форма од страна на органите преку МИМ се врши преку веб сервисите за
услугите кои се запишани во Регистарот со употреба на веб-методи.
Член 4
Регистарот се води во електронска форма.
Член 5
Во Регистарот се запишуваат поединечните веб сервиси кои ги овозможуваат услугите
обезбедени од органите со користење на информациските системи за размена на
податоците во електронска форма преку МИМ.
Покрај податоците од ставот 1 на овој член, Регистарот содржи и:
- идентификатор на веб-сервисот,
- назив на веб-сервисот,
- опис на веб-сервисот, со вклучен опис на веб методите,
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- опис на влезни и излезни податоци, односно влезни и излезни параметри за секој вебметод поединечно,
- пристап до веб сервисот, односно веб-методот и
- надоместок за користење на веб-сервисот, односно веб-методот.
Член 6
Регистарот се користи според начинот на кој е одобрен пристап до конкретни вебметоди.
Член 7
Лице вработено во органот кое има соодветна авторизација за пристап до Регистарот,
ги запишува веб сервисите и веб методите за секоја услуга поединечно која органот ја
обезбедува преку МИМ.
При запишувањето на веб-сервисите од став 1 на овој член, потребно е да се запишат и
следните податоци:
1. Назив на органот - давател на веб-сервис,
2. Податоци за секој веб-сервис поединечно, и тоа:
а) назив на веб-сервисот,
б) опис на веб-сервисот,
в) информација дали веб-сервисот е достапен на тест канал или на продукциски канал и
г) листа на веб-методи од кои што е составен секој веб сервис поединечно.
Во Регистарот се запишува и листата на веб методи од кои што е составен веб-сервисот
која ги содржи следните податоци за секој веб-сервис поединечно, и тоа:
а) назив на веб-методот,
б) опис на веб-методот,
в) влезни и излезни податоци, односно параметри за веб-методот.
Во регистарот се запишуваат податоци и за секој влезен податок, односно влезен
параметар, и тоа:
а) назив на влезниот параметар,
б) тип на влезниот параметар,
в) опис на влезниот параметар,
г) ако влезниот параметар е комплексен, опис на секој елемент од влезниот параметар и
д) информација дали влезниот параметар е задолжителен.
Во Регистарот се запишуваат податоци и за секој излезен податок, односно излезен
параметар, и тоа:
а) назив на излезниот параметар,
б) тип на излезниот параметар,
в) опис на излезниот параметар и
г) ако излезниот параметар е комплексен, опис на секој елемент од излезниот
параметар.
Од страна на администраторот на МИМ во Министерството за информатичко
општество и администрација (во натамошниот текст: Министерството), се врши проверка
на запишаните податоци и се одобрува уписот во Регистарот, доколку запишаните
податоци се целосни.
Органите на кои им се овозможува пристап до веб сервиси обезбедени преку МИМ,
добиваат автоматски генерирана порака за доделен пристап.
Ако лицето од ставот 6 на овој член утврди дека запишувањето на веб сервисот не ги
содржи сите потребни податоци определени со овој член, нема да го одобри уписот на
услугата во Регистарот и му испраќа укажување на електронската адреса на органот за
отстранување на недостатоците.
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Промените на запишаните веб сервиси за услугите во регистарот се вршат на ист начин
на кој биле запишани.
Член 8
Податоците од Регистарот кои се однесуваат на идентификаторот на веб сервисот,
називот на веб сервисот, органот кој ја обезбедува услугата и описот на услугата на која се
однесува веб сервисот, се јавно достапни на веб страницата на Министерството.
Пристап преку МИМ до останатите податоци запишани во Регистарот имаат органите,
во зависност од внесените податоци за запишаната услуга во Регистарот.
Член 9
Регистарот се чува на информациските системи во Министерството.
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-3954/4
17 декември 2019 година
Скопје

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