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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 147-ѓ став 3 од Законот за странците („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 156/2010, 158/2011 и 
84/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.9.2012 година, 
донесе 

 
УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРИСТАПОТ, НИВОАТА НА 
ПРИСТАПОТ, КРИТЕРИУМИТЕ СПОРЕД КОИ СЕ УТВРДУВА НИВОТО НА 

ПРИСТАПОТ, ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ПРИСТАПОТ, ПОСТАПКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО 
ПОДАТОЦИТЕ ВО ИНТЕГРИРАНАТА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА СТРАНЦИ 

ВКЛУЧУВАЈЌИ ПОДАТОЦИ ЗА АЗИЛ, МИГРАЦИИ И ВИЗИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат начинот на доделување на пристапот, нивоата на 

пристапот, критериумите според кои се утврдува нивото на пристапот, времетраењето на 
пристапот, постапката за утврдување на престанување и за одземање на пристапот до 
податоците во Интегрираната база на податоци за странци вклучувајќи податоци за азил, 
миграции и визи (во понатамошниот текст: Базата). 

 
Член 2 

Доделување на пристап до податоците во Базата во смисла на оваа уредба претставува 
овозможување на пристапување до дел од информацискиот систем на Министерството за 
внатрешни работи со кој се  пристапува до податоците во Базата (во натамошниот текст: 
пристап). 

Пристапот на лицата вработени во Министерството за внатрешни работи и 
Министерството за труд и социјална политика се врши врз основа на поднесено и 
одобрено барање од раководителот на соодветната организациска единица на која припаѓа 
групата од членот 5 од оваа уредба во Министерството за внатрешни работи, односно 
раководителот на Министерството за труд и социјална политика. 

Барањето од ставот 2 на овој член се доставува до надлежната организациска единица 
за информатика и телекомуникации во Министерството за внатрешни работи (во 
натамошниот текст: организациска единица за информатика и телекомуникации), односно 
до Министерството за труд и социјална политика. 

Барањето за доделување на пристап содржи податоци за: 
 
- називот на органот од ставот 2 на овој член кој го доставува барањето; 
- број и датум на поднесување на барањето; 
- лицето вработено во органот од ставот 2 на овој член за кое се бара пристап до 

податоците во Базата (име и презиме и назив на работно место); 
- организациска единица во органот од ставот 2 на овој член во кој е вработено лицето 

за кое се бара пристап; 
- обемот на овластувања за пристап; 
- територијалната покриеност на улогите за кои се доделува пристапот и 
- потпис на подносителот на барањето. 
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Член 3 
Организациската единица за информатика и телекомуникации врз основа на барањето 

од член 2 став 2 од оваа уредба, креира корисничко име и соодветна лозинка за лицето на 
кое му се доделува пристап до делот од информацискиот систем на Министерството за 
внатрешни работи со кој се пристапува до податоците во Базата. 

 
Член 4 

Министерството за надворешни работи и Агенцијата за вработување на Република 
Македонија вршат пристап до делот од информацискиот систем на Министерството за 
внатрешни работи со кој се пристапува до податоците во Базата преку сопствени 
информациски системи. 

 
Член 5 

Нивоата на пристап за вработените лица во органите од член 2 став 2 од оваа уредба се 
определени со групи и соодветни улоги во рамките на тие групи. 

Групите и соодветните улоги од ставот 1 на овој член се:  
- група „Азил“ со улоги „советник“ и „документарист“; 
- група „Гранични работи и миграции - илегална миграција“ со улога „полициски 

комесар“; 
- група „Прекугранична контрола и прекуграничен криминал“ со улога „полициски 

комесар“; 
- група „ Странци и реадмисија“ со улога „полициски комесар“; 
- група „Гранични работи - Север“ со улоги „инспектор“ и „аналитичар“; 
- група „Гранични работи - Југ“ со улоги „инспектор“ и „аналитичар“; 
- група „Гранични работи - Исток“ со улоги „инспектор“ и „аналитичар“; 
- група „Гранични работи - Запад“ со улоги „инспектор“ и „аналитичар“; 
- група „Илегална миграција и прекуграничен криминал - Север“ со улоги „инспектор“ 

и „аналитичар“; 
- група „Илегална миграција и прекуграничен криминал - Југ“ со улоги „инспектор“ и 

„аналитичар“; 
- група „Илегална миграција и прекуграничен криминал - Исток“ со улоги „инспектор“ 

и „аналитичар“; 
- група „Илегална миграција и прекуграничен криминал - Запад“ со улоги „инспектор“ 

и „аналитичар“; 
- група „Граничен надзор и гранични проверки - Север“ со улоги „полицаец“ и 

„аналитичар“; 
- група „Граничен надзор и гранични проверки - Југ“ со улоги „полицаец“ и 

„аналитичар“; 
- група „Граничен надзор и гранични проверки - Исток“ со улоги „полицаец“ и 

„аналитичар“; 
- група „Граничен надзор и гранични проверки - Запад“ со улоги „полицаец“ и 

„аналитичар“ 
- група „Аналитика, истражување и документирање“ со улога „аналитичар“  
- група „Пребарување“ со улога пребарувач и 
- група „Труд и социјална политика“ со улога „службеник“. 

 
Член 6 

Критериумите според кои се утврдува нивото на пристап се: 
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- овластување за електронска обработка на податоци согласно работните задачи 
утврдени во описот и пописот на работните задачи на соодветното работно мести во актот 
за систематизација на работни места на соодветниот орган и 

- спроведена потребна обука за обработка и користење на податоците во базата. 
 

Член 7 
Времетраењето на пристапот зависи од важењето на овластувањето  од член 6 алинеја  

1 од оваа уредба. 
По исклучок, овозможувањето на пристап престанува по спроведување на постапката 

од членовите 8, 9, 10 и 11 од оваа уредба.  
 

Член 8 
Кога лицата за одржување на ниво на корисниците определени од страна на 

Министерството за внатрешни работи, односно Министерството за труд и социјална 
политика, при вршењето на контрола на квалитетот на внесените податоци и контрола на 
работењето на лицата на кои им е доделен пристап ќе утврдат неовластена обработка на 
податоците во Базата или неприменување на техничките и организациските мерки за 
безбедност на податоците во базата, за тоа ги известуваат лицата утврдени во член 2 став 
2 на оваа Уредба.  

По добиеното известување од ставот 1 на овој член раководителот на соодветната 
организациска единица во Министерството за внатрешни работи, односно раководителот 
на Министерството за труд и социјална политика поднесува барање за одземање на 
пристапот до надлежната организациска единица за информатика и телекомуникации. 

Барањето за одземање пристап ги содржи податоците од член 2 став 4 алинеи 1,2, 3, 4 и 
7 од оваа уредба. 

 
Член 9 

Во случај кога раководителот на соодветната организациска единица во 
Министерството за внатрешни работи, односно раководителот на Министерството за труд 
и социјална политика ќе добијат сознание дека лицето на кое му е доделен пристап до 
делот од информацискиот систем на Министерството за внатрешни работи кој 
овозможува пристап до податоците во Базата повеќе не работи на работно место за кое е 
утврдена потреба за обработка на податоците од Базата постапува согласно член 7 став 2 
од оваа Уредба. 

 
Член 10 

Организациската единица за информатика и телекомуникации врз основа на 
доставеното барање од членот 7 став 2 на оваа Уредба, го деактивира корисничкото име за 
лицето вработено на кое му се одзема пристапот до делот од информацискиот систем на 
министерството кој овозможува пристап до податоците во Базата. 

 
Член 11 

Во случај кога Министерството за надворешни работи и Агенцијата за вработување на 
Република Македонија ќе утврдат неовластена обработка на податоците во Базата или 
неприменување на техничките и организациските мерки за безбедност на податоците во 
Базата во рамките на сопствените информациски системи, доставуваат известување за 
преземените мерки и активности до Министерството за внатрешни работи. 
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Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на 

Република Македонија”. 
 
     Бр. 41-6585/1               Заменик на претседателот 

18 септември 2012 година          на Владата на Република 
        Скопје           Македонија, 
            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 


