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 1. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА АКЦИПНЕН ПЛАН  

ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ ЗА 2023 ГПДИНА 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за дпнесуваое на Акципнен план за енергеуска 
ефикаснпсу за 2023 гпдина. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-465/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 2. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 36 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11 и 13/14), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 18 
јануари 2023 гпдина, дпнесе 
 

П Д Л У К А 
ЗА ДПНЕСУВАОЕ НА АКЦИПНЕН ПЛАН ЗА  

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ ЗА 2023 ГПДИНА 
 

Член 1 
 Се дпнесува Акципнен план за енергеуска ефикаснпсу на Ппщуина Шуип 
за 2023 гпдина. 
 

Член 2 
 Спсуавен дел на пваа Пдлука е Акципнен план енергеуска ефикаснпсу на 
Ппщуина Шуип за 2023 гпдина. 
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Член 3 

Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 08-465 /1 
18 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 3. 

ПРПМПВИРАОЕ И ППТТИКНУВАОЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНПСТ НА 
ППШТИНАТА 
СВЕТСКА БАНКА 
Акципнен план 
Ппщуина Шуип 

За 2023 гпдина 

Лица пдгпвпрни за развпјпт на Акципнипт План 

Име: дипл.мащ.инг. Науаща Шијакпва 

Ппзиција: Спвеуник за Рурален развпј 

Мпбилен уелефпн:078/473 - 030 

Ппупис: 

Дауум:  

 

Пдпбрение на Акципнипт План 

Име: 

Ппзиција:  

Ппупис: 

Дауум:  
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 КРАТЕНКИ 
EE Енергеуска Ефикаснпсу 

АПЕЕ Акципнен План за Енергеуска Ефикаснпсу 

ПЕЕ Прпграма за Енергеуска ефикаснпсу 

ЕЛС Единица на лпкална сампуправа 

ПЕ Пбнпвлива Енергија 

toe Тпни на маслп еквивалену 

 

СПДРЖИНА 

Резиме на прпграмауа за Енергеуска ефикаснпсу за перипдпу пд 2021 - 2023 гпдина
 Error! Bookmark not defined. 
 EE Прпекуи кпи се вклушени вп Акципнипу план 10 
цели кпи уреба да се ппсуигнау сп применауа на меркиуе на енергеуска ефикаснпсу 11 
Финансиски извпри за ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА акципнипу план 12 
ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАОЕ НА прпекуиуе за енергеуска ефикаснпсу и 
пдгпвпрни сурани 13 
СЛЕДЕОЕ И МПНИТПРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА на Прпграмауа за енергеуска 
ефикаснпсу 14 
Редпвен мпниупринг на Прпграмауа за енергеуска ефикаснпсу и напредпкпу на 
акуивнпсуиуе какп и пценуваое на нивнпуп влијание ........................................................ 14 
Перипдишни надградби на ПЕЕ вп спгласнпсу сп забелещкиуе и дпбиениуе резулуауи .. 14 
Перипдишни надградби на ПЕЕ вп спгласнпсу сп забелещкиуе и дпбиениуе резулуауи .. 15 
 

ЛИСТА НА ТАБЕЛИ 

 

Табела 1: Лисуа на EE прпекуи избрани за ПEE ................................ Error! Bookmark not defined. 
Табела 2: Спрпведуваое на прпекуи за Енергеуска ефикаснпсу вклушени вп 
уригпдищнауа ПЕЕ ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Табела 3: Лисуа на избрани прпекуи за ЕЕ за Акципнипу План ................................................... 10 
Табела 4: Гпдищни защуеди на енергија ....................................................................................... 11 
Табела 5: Наципналниуе индикауивни цели за защуеда на енергија вп ktoe ............................ 11 
Табела 6: Извпри на финансираое и бучеуи ................................................................................. 12 
Табела 7: Имплеменуација на EE прпекуи вклушени вп Акципнипу План ................................... 13 
Табела8: Инфпрмации за имплеменуираоеуп на прпграмауа пд преухпднауа гпдина..17 
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РЕЗИМЕ НА ПРПГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ ЗА ПЕРИПДПТ ПД 2021 - 2023 
ГПДИНА 

Вп спгласнпсу сп Закпнпу за енергеуика,, единицауа на лпкалнауа сампуправа ја 

имплеменуира свпјауа уригпдищна Прпграма за енергеуска ефикаснпсу (ПЕЕ) преку 

гпдищен Акципнен План (АП) за Енергеуска ефикаснпсу. 

Акципнипу План за Енергеуска Ефикаснпсу на Ппщуина Шуип ги дефинира 

приприуеуниуе прпекуи кпи ќе се спрпведау вп уекпу на гпдинауа 2023 сп кпи се 

дефинира ури-гпдищнауа Прпграма за Енергеуска Ефикаснпсу (ПЕЕ) пд 2021 дп 2023, вп 

спгласнпсу сп Закпнпу за енергеуика. 

Акципнипу План за Енергеуска Ефикаснпсу на Ппщуина Шуип за 2023 гпд. ги ппфаќа 

следниве прпекуи:  

1. ППУ„Гпце Делшев“ – Рекпнсурукција на крпв и ппсуавуваое на Енергеускп изплаципна 
фасада.(има изгпувенп прпеку) 

2. СПУ„Славшп Супјменски“ – Рекпнсурукција на крпв(има изгпувенп прпеку) 
3. Изградба на нпви впдпвпдни цевкпвпди и рекпнсурукција на ппсупешки- Изградба на 

нпви впдпвпдни цевкпвпди и рекпнсурукција на ппсупешки 

Дадениуе прпекуи се ппфауени сп ури-гпдищнауа Прпграма за Енергеуска Ефикаснпсу 

на Ппщуина Шуип кпја е усвпена на седница на Спвеу на Ппщуина Шуип. 

Табела 1: Листа на EE прпекти избрани за ПEE 

 

Сектпр 

Прпект за 
Енергетска 
ефикаснпс

т 

Првичен 
(прелими

нарен) 
трпшпк  
(МКД) 

Пптенци
јална 

енергетс
ки 

заштеди 
(kWh) 

Пптенци
јал на 

енергетс
ки 

заштеди 
(МКД) 

Намал
уваое 

на 
емиси
ите на 

CO2 
(tCO2) 

Перипд 
на 

исплата  
(гпдини) 

Брзина 
на 

имплеме
нтација  

(гпдини) 

Уличнп 
псветлувао
е 

Улишнп 
псвеулува
ое 

15.150.00
0 

509.430 
3.428.46

3,9 
56.135,

25 
 3 

Сектпр 
пбјекти 

ППУ„Гпце 
Делшев 

/ 82.856 
557.620,

88 
27.844,

59 
 3 

Сектпр 
пбјекти 

СПУ„Кпле 
Нехуенин“ 

/ 62.386,1 
419.858,

45 
11.242,

12 
 1 

Сектпр 
пбјекти 

СПУ„Кпле 
Нехуенин“ 

7.560.732 62.386,1 
419.858,

45 
11.242,

12 
 1 

Сектпр 
пбјекти 

СПУ„Кпле 
Нехуенин“ 

8.757.000 62.386,1 
419.858,

45 
11.242,

12 
 1 

Сектпр 
пбјекти 

СПУ„Славш
п 
Супјменски
“ 

3.141.315 22.494,5 
151.387,

99 
9.161,4

7 
 3 

Впдпснабду
ваое 

Впдпснабд
уваое 

106.961.2
22 

/ / /  3 
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Табела 2: Спрпведуваое на ЕЕ прпекти вклушени вп тригпдищната ПЕЕ 

Бр
пј 

Прпекти за 
Енергетска 
ефикаснпст 

Ппис 
Извпр на 
финансир

аое 

Перипд на 
имплемента

ција 

Пдгпвп
рнп 

лице  

Пристап на 
имплементи

раое 
(јавни 

набавки, 
рпкпви, 

активнпсти, 
спрабптка и 

сличнп) 

1 
Улишнп 
псвеулуваое 

Замена на 
нещуедлив

иуе 
свеуилки сп 
щуедливи 
свеуилки 

 

Ппщуина 
Шуип 

2021 
2023 

* 
Јавни 

набавки 

2 
ППУ„Гпце 
Делшев“ 

Рекпнсурук
ција на 
крпв и 

ппсуавувао
е на 

Енергеускп 
изплаципн
а фасада. 

МПН 
2021 
2023 

* грану 

3 
СПУ„Кпле 
Нехуенин“ 

Рекпнсурук
ција на 
крпв на 

Ушилищна 
зграда. 

МПН 2021 * грану 

4 
СПУ„Кпле 
Нехуенин“ 

Замена на 
прпзпри и 

врауи и 
замена на 

псвеулувао
е на 

Сппруска 
сала. 

Ппщуина 
Шуип 

СПУ„Кпле 
Нехуенин“ 

2021 * 
Јавни 

набавки 

5 
СПУ„Кпле 
Нехуенин“ 

Замена на 
прпзпри и 
врауи на 
Ушилищна 
зграда. 

 

СПУ„Кпле 
Нехуенин“ 

2021 * 
Јавни 

набавки 

6 
СПУ„Славшп 
Супјменски“ 

Рекпнсурук
ција на 

крпв 

Ппщуина 
Шуип 
(МПН) 

2021 
2023 

* грану 
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7 
Впдпснабдув

аое 

Изградба 
на нпви 

впдпвпдни 
цевкпвпди 

и 
рекпнсурук

ција на 
ппсупешки 

Ппщуина 
Шуип 

ЈП„Исар“ 
2021-2023 * 

Ппщуина 
Шуип – 

ЈП„Исар“ 
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EE ПРПЕКТИ КПИ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВП АКЦИПНИПТ ПЛАН  
1. ППУ„Гпце Делчев“ – Рекпнсурукција на крпв и ппсуавуваое на Енергеускп изплаципна 

фасада. 
2. СПУ„Славчп Стпјменски“ – Рекпнсурукција на крпв. 
3.  Изградба на нпви впдпвпдни цевкпвпди и рекпнструкција на ппстпечки- Изградба на 

нпви   впдпвпдни цевкпвпди и рекпнсурукција на ппсупешкиуе. Пвпј прпеку ке биде 

финансиран пд Ппщуина Шуип и ЈП„Исар“-Шуип. 

        

Табела 3: Листа на избрани ЕЕ прпекти за Акципнипт План 

 

Сектпр 
Прпект за 

Енергетска 
ефикаснпст 

Првичен 
(прелим
инарен) 
трпшпк  
(МКД) 

Пптенци
јал на 

енергетс
ки 

заштеди 
(kWh) 

Пптенци
јал на 

енергетс
ки 

заштеди 
(МКД) 

Намалува
ое на 

емисиите 
на CO2 
(tCO2) 

Перипд 
на 

исплата  
(гпдини) 

Брзина на 
имплемен

тација  
(гпдини) 

Сектпр 
пбјект

и 

ППУ„Гпце 
Делшев 

/ 82.856 
429.194,

1 
27.844,59 / 3 

Сектпр 
пбјект

и 

СПУ„Славшп 
Супјменски“ 

/ 22.494,5 
116.521,

51 
9.161,47  3 

Впдпсн
абдува

ое 

Впдпснабду
ваое 

/ / / / / 3 
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 ЦЕЛИ КПИ ТРЕБА ДА СЕ ППСТИГНАТ СП ПРИМЕНАТА НА МЕРКИТЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ 
Сп инвесуицииуе вп Впдпснабдуваоеуп пднпснп сп рекпнсурукција на ппсупешкиуе 

цевкпвпди, пшекуванп е да се намалау загубиуе на впда щуп индирекунп ќе влијае на 

защуеда на ел.енергија за прпизвпдсувп на впда. 

 

 

Табела 4: Гпдищни защтеди на енергија 
 

Прпект 
брпј 

Прпект за 
ЕЕ 

Вкупна 
пптрпшувачка 
на енергија 
пред мерките 
за ЕЕ 
(kWh/a) 

Вкупна 
пптрпшувачка 
на енергија 
ппсле 
мерките за ЕЕ 
(kWh/a) 

Пчекувана вкупна 
заштеда на 
енергија 

Вкупна 
заштеда 
на 
енергија 
(%) 

(kWh/a) 
(ktoe*/a) 

Сектпр за впда 

1 Пиука впда 7.554.546 / / / / 

Секупр за пбјекуи-ппщуински згради 

1 ППУ„Гпце 

Делшев 
276.185 193.329 82.856 7,12 30% 

5 СПУ„Славшп 

Супјменски“ 
253.990 231.495,5 22.494,5 5,36 10% 

* 1 toe = 41.868 GJ = 11630 kWh 

 

Табела 5: Наципналните индикативни цели за защтеда на енергија вп ktoe 

Наципналните гпдишнп индикативни цели 
за заштеда на енергија вп 2023та гпдина 

(ktoe) 
147.2 

Сектпр Предвидена гпдишна заштеда на 
енергија на крајпт на 2023та 

гпдина 

Суанбен секупр 40.51 

Кпмерцијален секупр и кпмуналии 24.19 

Секупр за индусурија 90.45 

Секупр за урансппру 44.63 

Вкупнп предвидени енергеуски защуеди 199.78 
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ФИНАНСИСКИ ИЗВПРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИПНИПТ ПЛАН 
Вкупнипу прпценеу бучеу за спрпведуваое на гпдищнипу Акципнен План (АП) за 

гпдинауа 2023 ќе биде пд гранупви и сппсувени средсува . Табела 6 дава приказ на 

извприуе на финансираое и бучеупу на индивидуален извпр. 

Табела 6: Извпри на финансираое и бучети  

Листа на припритетни  
прпекти  

Извпри на финансираое  
Пстанати мпжнпсти на 

финансираое 

Име на 
прпектпт 

Пери
пд на 
испл
ата 1 

Изнпс 
на 

инвести
ција 
МКД 

милипн 

Распплп
жливп 

пснпвнп 
финанс
ираое 
МКД 

милипн 

Прпгр
ами 
за 

грант
пви 

МКД 
мили

пн 

Зае
ми  

МКД 
мил
ипн 

ЈПП  
МКД 
мил
ипн 

Пснпвнп 
финанси

раое 

Прпгр
ами 
за 

грант
пви 

Зае
ми 

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА 
РАСППЛАГАОЕ: 

       

ППУ„Гпц
е Делшев 

5-6 / / МПН / / / / / 

СПУ„Слав
шп 
Супјменс
ки“ 

5-6 
3.141.31

5 

3.141.31

5 

Ппщу
ина 

Шуип 
(МПН

) 

/ / / / / 

Впдпснаб
дуваое 

5-6 
27.915.0

60 

27.915.0

60 

Ппщу
ина 

Шуип 
ЈП„Ис

ар“ 
 

/ / / / / 

Вкупна 
инвестиција 
на прпектпт: 

44.098.209 
44.098.2

09 

 
/ / / / / 

 

                                                           
1
 Како по правило, проектот со одреден период на исплата треба да има заем со 30-50% подолга отплата 

за да ги постигне саканите заштеди и да ги исплати земените кредити (во зависност од удделот на 

општината).  
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ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАОЕ НА ПРПЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНПСТ И ПДГПВПРНИ СТРАНИ 
Табела 7: Имплементација на EE прпекти вклушени вп Акципнипт План 

Брп
ј 

Прпекти за ЕЕ Ппис 
Активнпсти на 
имплементација
та 

Перипд на 
имплементаци
ја 

Пдгпвпрн
п лице  

2 
ППУ„Гпце 
Делшев 

Рекпнсурукци

ја на крпв и 

ппсуавуваое 

на Енергеускп 

изплаципна 

фасада. 

Рекпнсурукција 

на крпв и 

ппсуавуваое на 

Енергеускп 

изплаципна 

фасада. 

2021-2023 * 

6 
СПУ„Славшп 
Супјменски“ 

Рекпнсурукци
ја на крпв 
 

Рекпнсурукција 
на крпв 
 

2021-2023 * 

7 
Впдпснабдува
ое 

Изградба на 

нпви 

впдпвпдни 

цевкпвпди и 

рекпнсурукци

ја на 

ппсупешки 

Изградба на 

нпви впдпвпдни 

цевкпвпди и 

рекпнсурукција 

на ппсупешки 

2021-2023 * 
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СЛЕДЕОЕ И МПНИТПРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРПГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНПСТ 
Редпвен мпнитпринг на Прпграмата за енергетска ефикаснпст и напредпкпт на 
активнпстите какп и пценуваое на нивнптп влијание 
Редпвнипу мпниупринг е клушен елемену на прпцеспу на спрпведуваое на Акципнипу 

План. Мпниупрингпу и евалуацијауа (М&Е) мпже да ппфауау разлишни фази и аспекуи 

пд прпцеспу. Тпа пбишнп заппшнува пд самипу ппшеупк и прпдплжува вп уекпу на 

имплеменуацијауа на планпу. Сурпгп се преппрашува мпниупрингпу и евалуацијауа 

(М&Е) да прпдплжи и ппсле временскауа рамка на Акципнипу План, сп цел какп би 

мпжелп да се спздадау дплгпрпшни влијанија врз лпкалнауа екпнпмија, енергеускипу 

секупр, живпунауа средина и шпвекпвпуп пднесуваое. 

Имплеменуацијауа на ПЕЕ ќе биде внимауелнп следена пд ппщуинскипу уим за ЕЕ. 

Перипдични надградби на ПЕЕ вп спгласнпст сп забелешките и дпбиените резултати 
Какп дел пд прпцеспу на кпнуинуиранп следеое, имплеменуираниуе прпекуи мпжау да 

се пценау преку нивнпуп влијание врз ппурпщувашкауа на енергија и намалуваое на 

емисииуе на CO2. Врз пснпва на резулуауиуе и набљудуваниуе прпблеми, дпкплку 

впппщуп има некпј, мпже да се превземау дппплниуелни кпрекуивни и превенуивни 

мерки и акуивнпсуи. 

Резулуауиуе пд мпниупринг и евалуација (М&Е) мпже да дпведау дп прпмена и 

надградба на Прпграмауа за енергеуска ефикаснпсу кпја мпже да биде внесена вп 

нареднипу гпдищен Акципнен План. Ажуриранауа ПЕЕ ќе ппслужи какп пснпва за 

развпј на Акципнипу план за нареднауа гпдина.Извесууваоеуп за резулуауиуе мпже да 

се направи на внаурещни и надвпрещни власуи. Резулуауиуе пд мпниупрингпу и 

евалуацијауа на Прпграмауа за енергеуска ефикаснпсу ќе бидау извесуени пд сурана на 

Тимпу за енергеуска ефикаснпсу вп писмена фпрма на крајпу пд секпја гпдина пред 

градпнашалникпу и Спвеупу на Ппщуина Шуип. 

 

Табела 8: Инфпрмации за имплементираоетп на прпграмата пд претхпдната 
гпдина 

Прпект за 
Енергетска 
ефикаснпст 

Детален ппис на 
прпектпт 

Евалуација на 
имплементиранипт 
прпект 

Статус на 
Прпектпт вп 
ппстпечкипт АП 

1. Изградба на 
заувпрен базен 

Изградба на 
заувпрен базен  

Прпекупу се спрпведува 

вп спгласнпсу сп АП.  

 

 
Вп пшекуваое 

2.Впдпснабдуваое 

Изградба на нпви 
впдпвпдни 
цевкпвпди и 
рекпнсурукција на 
ппсупешки 

Прпекупу се спрпведува 

вп спгласнпсу сп АП. 
Ппсуигнауа 
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3.ППУ„Гпце 
Делшев 

Рекпнсурукција на крпв и 
ппсуавуваое на Енергеускп 
изплаципна фасада. 

Прпекупу се 
спрпведува вп 
спгласнпсу сп АП. 

Вп 
пшекуваое 

 4.СПУ„Кпле 
Нехуенин“ 

Рекпнсурукција на крпв на 
Ушилищна зграда. 

Прпекупу е целпснп 

реализиран 
Ппсуигнауа 

5.СПУ„Кпле 
Нехуенин“ 

Замена на прпзпри и врауи и 
замена на псвеулуваое на 
Сппруска сала. 

Прпекупу е целпснп 

реализиран 
Ппсуигнауа 

6 .СПУ„Кпле      
Нехуенин“ 

Замена на прпзпри и врауи 
на Ушилищна зграда. 

Прпекупу е целпснп 

реализиран 
Ппсуигнауа 

7.  СПУ„Славшп 
Супјменски“ 

Рекпнсурукција на крпв 
 

Прпекупу се 

спрпведува вп 

спгласнпсу сп АП. 

Вп 
пшекуваое 

7. Улишнп 
псвеулуваое 

Замена на нещуедливиуе 
свеуилки сп щуедливи 
свеуилки 
 

Прпекупу е целпснп 

реализиран 
Ппсуигнауа 

7. Рекпнсурукција 
на 
ПЈУДГ„В.Ц.Трена“- 
клпн Пшелка 

Целпсна 
рекпнсурукција,инсуалираое 
на сисуем за грееое 

Прпекупу е целпснп 

реализиран 
Ппсуигнауа 

Изградбауа на заувпрен базен е вп уек. 
 

Перипдични надградби на ПЕЕ вп спгласнпст сп забелешките и дпбиените резултати 
Какп дел пд прпцеспу на кпнуинуиранп следеое, имплеменуираниуе прпекуи мпжау да 

се пценау преку нивнпуп влијание врз ппурпщувашкауа на енергија и намалуваое на 

емисииуе на CO2. Врз пснпва на резулуауиуе и набљудуваниуе прпблеми, дпкплку 

впппщуп има некпј, мпже да се превземау дппплниуелни кпрекуивни и превенуивни 

мерки и акуивнпсуи. 

Резулуауиуе пд мпниупринг и евалуација (М&Е) мпже да дпведау дп прпмена и 

надградба на Прпграмауа за енергеуска ефикаснпсу кпја мпже да биде внесена вп 

нареднипу гпдищен Акципнен План.  

Ажуриранауа ПЕЕ ќе ппслужи какп пснпва за развпј на Акципнипу план за нареднауа 

гпдина. 
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 4. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА СПРПВЕДУВАОЕ НА ППШТИТЕ  

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТП ПД ЗАРАЗНИ БПЛЕСТИ 
 НА ТЕРИТПРИЈАТА НА ППШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГПДИНА 

 
I 

Се пбјавува Прпграма за спрпведуваое на ппщуиуе мерки за защуиуа на 
населениеуп пд заразни бплесуи на уериупријауа на Ппщуина Шуип за 2023 
гпдина. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-466/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 5. 

Врз пснпва на шлен 14, суав 2 пд Закпнпу за защуиуа на населениеуп пд 
заразни бплесуи (Сл.весник на РМ  бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15, 
37/16 и 257/20) и шлен 21, упшка 11 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Сл.гласник“ 
бр.01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21) Спвеупу на Ппщуина 
Шуип на седницауа пдржана на 18 јануари 2023 гпдина, дпнесе  
 

П Р П Г Р А М А 
За спрпведуваое на ппщуиуе мерки за защуиуа на населениеуп пд заразни 

бплесуи  на уериупријауа на ппщуина Шуип  за 2023 гпдина 
 
 Сппред прпграмауа на Спвеупу вп пвпј перипд се изгпувува предлпг 
Прпграмауа за ппщуиуе мерки за защуиуа на населениеуп пд заразни бплесуи  на 
уериупријауа на ппщуина Шуип, щуп е вп врска на шлен 11 пд Закпнпу за 
изменуваое и дппплнуваое на закпнпу за защуиуа на населениеуп пд заразни 
бплесуи (Службен весник на  Р. Македпнија“ бр.149/14):  
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  „Дезинсекцијауа и дерауизацијауа на населбиуе и нивнауа пкплина се 
изведуваау врз пснпва на сурушни елабпрауи ппдгпувени пд сурана на 
надлежнипу ценуар за јавнп здравје.“ 
 „Надлежнипу ценуар за јавнп здравје е дплжен да гп ппдгпуви сурушнипу 
елабпрау пд суавпу 2 на пвпј шлен, без надпмесу, најдпцна дп 1 февруари вп 
уекпвнауа гпдина и да гп дпсуави дп градпнашалникпу на ппщуинауа, пднпснп 
градпу Скппје “. 
 Дпкплку се ууврди дека има разлики вп наспкиуе и мислеоауа вп 
дпбиенипу Елабпраупу пд ЈЗУ ЦЈЗ Шуип и дпнесенауа Прпграма, би се направила 
кпрекција на прпграмауа вп сппдвеуна ппсуапка.  
 Сп пваа прпграма  се ууврдуваау ппщуиуе мерки  кпи Ппщуина Шуип 
предвидува да ги преземе вп 2023 гпдина за защуиуа на населениеуп пд заразни 
бплесуи.  
 Заради защуауиуа на населениеуп пд заразни бплесуи кпи се пренесуваау 
преку инсекуи (кпмарци), Ппщуина Шуип ќе врщи превенуивна дезинсекција  на 
населениуе месуа и јавниуе ппврщини на свпјауа уериуприја    и упа какп 
ларвицидна уака и адулуицидна дезинсекција  сппред акципнипу план кпј ќе 
биде прилпг кпн прпграмауа, какп и пп ппуреба ќе презема мерки на  
заппзнаваое на населениеуп  пд ппаснпсуиуе пд  пренесуваое  на заразниуе 
бплесуи преку инсекуи, сп израбпука и дисурибуција на инфпрмауивен 
мауеријал. 
  Дезинсекцијауа ќе се врщи преку избран изврщиуел пп пау на јавна 
набавка  кпј ппщуинауа ќе гп избере сама или вп спрабпука сп другиуе ппщуини 
пд исупшнипу плански регипн. 
 Заради защуиуа на населениеуп пд заразни бплесуи  предизвикани пд  
глпдари (суапрци), Ппщуина Шуип ќе врщи превенуивна дерауизација на    
главниуе канализаципни щахуи  вп градпу и населениуе месуа, а пп ппуреба и на 
други месуа дпкплку се ппјавау други глпдари кпи преусуавуваау ппаснпсу пд 
ппјава на  пренпсливи бплесуи. 
 Дерауизацијауа ќе се врщи преку избран изврщиуел пп пау на јавна 
набавка  кпј ппщуинауа ќе гп избере сама или вп спрабпука сп другиуе ппщуини 
пд исупшнипу плански регипн.  
 За спрпведуваое на пваа прпграма ппщуинауа има предвиденп средсува 
вп Бучеупу за 2023 гпдина вп изнпс пд 2.000.000,00 денари. 

 
АКЦИПНЕН ПЛАН ЗА СПРПВЕДУВАОЕ НА АКТИВНПСТИТЕ ПД ПРПГРАМАТА ЗА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТП ПД ЗАРАЗНИ БПЛЕСТИ  ЗА  2023 ГПДИНА 
 

Р
е

д
.б

р
. 

Мерки за защуиуа на 
населениеуп  

Временска   
рамкаана 
преземени 
мерки 

 Субјеку кпј ќе ја 
спрпведе  
меркауа  

Ппуребни 
средсува вп 
денари 

1. Дппфпрмуваое на   најдпцна дп 1 ЈЗУ Ценуар за - 
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ппврщиниуе  на кпи 
уреба да се изврщи 
дезинсекцијауа  и 
дерауизација  
Мапираое - Сппред шлен 
11 пд Закпнпу за 
изменуваое и 
дппплнуваое на закпнпу 
за защуиуа на 
населениеуп пд заразни 
бплесуи Службен весник 
на  Р. Македпнија“ 
бр.149/14             

февруари  јавнп здравје 
Шуип 

2. Прпценка на ппврщиниуе 
за дезинсекција и 
дерауизација пп 
елабпрау пд ЈЗУ ЦЈЗ 

февруари Ппщуина Шуип,    - 

3. Прпценка на уиппу на 
средсува  и урпщпциуе за 
набавка на средсува за 
дезинсенција и 
дерауизација  

февруари 
ЦЈЗ , 
Ппщуина Шуип, 
 

- 

4. Јавна набавка на 
изврщиуел за 
спрпведуваое на 
дезинсекција и 
дерауизација  

Февруари, 
мару 

Ппщуина Шуип 
 

- 

5. Спрпведуваое на 
дезинсекција  
(ларвицидна) 

април, мај, 
јуни, јули  и 
авгусу 

  
Избран 
изврщиуел 
 

1.980.000,00 

6. Спрпведуваое на 
авипнска дезинсенкција  
(адулуицидна)  

 јуни, јули и 
авгусу  

7. Спрпведуваое на 
уереисуишка  
дезинсенкција  
(адулуицидна) 

мај, јуни, јули, 
авгусу и 
сепуември 

8. Спрпведуваое на 
дерауизација  

мај и 
сепуември 

9. Пешауеое на инфп-
мауеријали , 
дисурибуција и 
медиумска кампаоа  

пп ппуреба  
Ппщуина Шуип, 
ЦРИПР,   НВП и 
др. 

     20.000,00 
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10. 
Извещуај за спрпведени 
акуивнпсуи  

мај, јуни, јули, 
авгусу, 
сепуември  и 
декември 

Избран 
изврщиуел   
ппщуина Шуип, 
ДСЗИ 

- 

   Вкупнп : 2.000.000,00  

 
 

Брпј 08-466/1 
18 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 6. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА  ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА 

 ЗА ДПППЛНУВАОЕ НА  СТАТУТПТ НА ЈАВНПТП ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПДРЖУВАОЕ 
НА УЛИЦИ И ПАТИШТА И ДРУГИ КПМУНАЛНП-УСЛУЖНИ ДЕЈНПСТИ 

 „СТИПИПН 2011“- ШТИП 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу на пдлука за дппплнуваое на 
Суаууупу на јавнпуп преупријауие за пдржуваое на улици и пауищуа и други 
кпмуналнп-услужни дејнпсуи „Суипипн 2011“ Шуип. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-467/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 7. 

Врз пснпва на шлен 11 суав 1 упшка 1 пд Закпнпу за јавниуе преупријауија 
(„Службен весник на РМ“ брпј 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
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97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен 
весник на РСМ“ брпј 275/19 и 89/22) и шлен 21 суав 1 упшка 35 пд Суаууупу на 
Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа 
пдржана на 18 јануари 2023 гпдина, дпнесе 

 
П Д Л У К А 

ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ НА ПДЛУКАТА ЗА ДПППЛНУВАОЕ  
НА СТАТУТПТ НА ЈАВНПТП ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПДРЖУВАОЕ 
НА УЛИЦИ И ПАТИШТА И ДРУГИ КПМУНАЛНП-УСЛУЖНИ  

ДЕЈНПСТИ „СТИПИПН 2011“-ШТИП 
 

Член  1 
Се дава спгласнпсу на Пдлукауа за дппплнуваое на суаууупу на Јавнпуп 

преупријауие за пдржуваое на улици и пауищуа и други кпмуналнп-услужни 
дејнпсуи ,,Суипипн 2011“-Шуип. 
 

Член  2 
Спсуавен дел на пваа Пдлука е Пдлукауа за дппплнуваое на суаууупу на 

Јавнпуп преупријауие за пдржуваое на улици и пауищуа и други кпмуналнп-
услужни дејнпсуи ,,Суипипн 2011“-Шуип брпј 0202-22/4 пд 10.01.2023 гпдина, 
дпнесена пд Управнипу пдбпр на седницауа пдржана на 10.01.2023 гпдина 
 

Член  3 
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 

„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 08 – 467/1 
18 jaнуари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 8. 
 Врз пснпва на шлен 19  суав 2 упшка 1 пд Закпнпу за јавни преупријауија 
(,,Сл.Весник на Република Северна Македпнија,, брпј 
38/96,06/02,40/03,49/06,22/07,83/09,97/10,06/12,119/13,41/14,138/14,25/15,61/
15,39/16,64/18,35/19 и СЛ.Весник на РСМ,, брпј 275/19 и 89/2022), шлен 9 пд 
Закпнпу за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпу за јавни преупријауија 
(„сл.Весник на РСМ “брпј 89/2022 и шлен 11 суав 2 упшка 1 пд Суаууупу на 
ЈП„Суипипн 2011 Шуип (Службен гласник на Ппщуина Шуип  брпј 08/13, 03/15 и 
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13/22 )Управнипу пдбпр на ЈП„Суипипн 2011“Шуип на седницауа пдржана на 
ден      10-01-2023 гпдина ја дпнесе следнауа 
 

ПДЛУКА 
 ЗА ДПППЛНУВАОЕ НА СТАТУТПТ  НА  ЈАВНПТП ПРЕТПРИЈАТИЕ 

                               ЗА ПДРЖУВАОЕ НА УЛИЦИ И ПАТИШТА И  
                                ДРУГИ КПМУНАЛНП - ДЕЈНПСТИ „СТИПИПН 2011“- ШТИП 

 
Член 1 

   Вп   Суаууупу на  јавнпуп преупријауие за пдржуваое на улици и пауищуа 
и други кпмунални услужни дејнпсуи „Суипипн 2011 Шуип(„Службен гласник на 
Ппщуина Шуип“ брпј 08/13, 03/15 и13/22 вп шлен 4 суав 2 се дпдавау щифриуе на 
дејнпсуи: 49.31„Градски и приградсуи паунишки кппнен урансппру“ и  

     49.39 „Друг паунишки кппнен урансппру несппменау на другп месуп“. 
  

Член 2 
Пдлукауа  влегува вп сила пп дпбиваое на спгласнпсу пд сурана на 

Спвеупу на Ппщуина Шуип  а ќе се применува пп пбјавуваоеуп на исуауа  вп 
Службен гласник  на Ппщуина Шуип. 

 
 

Брпј 0202-22/4 
10 jaнуари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 ЈП Суипипн 2011 Шуип 
Управен пдбпр 
Преуседауел, 

Панше Суефанпвски, с.р. 
 

 
 9. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ НА ИЗМЕНА  

И ДПППЛНУВАОЕ НА  ГПДИШНИПТ ПЛАН ЗА ВРАБПТУВАОЕ 
 НА „ЈП ИСАР“ –ШТИП ЗА 2023 ГПДИНА 

 
I 

Се пбјавува Пдлука за даваое спгласнпсу на измена и дппплнуваое на  
Гпдищнипу план за врабпууваое на „ЈП Исар“-Шуип за 2023 гпдина. 

 
II 
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 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-468/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 10. 

Врз пснпва на шлен 20-б суав 1 алинеја 3 и суав 2  и 11 пд Закпнпу за 
јавнипу секупр („Службен весник на РМ“ брпј 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 
и „Службен весник на РСМ“ брпј  143/19, 14/20, 95/20 и 302/20) и шлен 21 суав 1 
упшка 35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ 
брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Спвеупу на Ппщуина 
Шуип на седницауа пдржана на  18 јануари 2023 гпдина, дпнесе  
  

П Д Л У К А   
ЗА ДАВАОЕ СПГЛАСНПСТ НА ИЗМЕНА И ДПППЛНУВАОЕ   

НА ГПДИШНИПТ ПЛАН ЗА ВРАБПТУВАОЕ НА  
ЈП „ИСАР“-ШТИП ЗА 2023 ГПДИНА 

 
Член  1 

 Се дава спгласнпсу на измена и дппплнуваое на Гпдищнипу план за 
врабпууваое на ЈП „Исар“-Шуип за 2023 гпдина. 

 
Член  2 

 Спсуавен дел на пваа Пдлука е изменауа и дппплнуваоеуп на Гпдищнипу 
план за врабпууваое на ЈП „Исар“-Шуип за 2023 гпдина брпј 04-74 пд 11.01.2023 
гпдина, усвпен пд УП на ЈП „Исар“-Шуип сп Пдлука за усвпјуваое на измена и 
дппплнуваое на Гпдищнипу план за врабпууваое на ЈП „Исар“-Шуип за 2023 
гпдина  сп брпј 02-74/3 пд 11.01.2023 гпдина. 
 

Член  3 
Пваа Пдлука влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 

„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 08- 468/1 
18 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 
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11. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПРПГРАМА ЗА ИЗМЕНИ И ДПППЛНУВАОЕ  

НА ПРПГРАМАТА ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА  
ПАРКИРАОЕ НА ППДРАЧЈЕТП НА ГРАД ШТИП ЗА 2023 ГПДИНА 

 
I 

Се пбјавува Прпграма за измени дппплнуваое на Прпграмауа за 
кприсуеое на јавнипу прпсупр за паркираое на ппдрашјеуп на град Шуип за 2023 
гпдина. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-469/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

  
Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 12. 

Врз пснпва на шлен 15 суав 2 пд Пдлукауа за кприуеое на јавнипу 
прпсупр за паркираое   на ппдрашјеуп на Ппщуина Шуип („Службен гласник 
бр.01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21) и шлен 21 суав 1 упшка 
35 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип (Службен гласник на Ппщуина Шуип бр.01/03, 
18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип 
дпнесе  
 

ПРПГРАМА ЗА ИЗМЕНИ И ДПППЛНУВАОЕ  НА ПРПГРАМАТА  
ЗА КПРИСТЕОЕ НА ЈАВНИПТ ПРПСТПР ЗА ПАРКИРАОЕ НА  

ППДРАЧЈЕТП НА ГРАД ШТИП ЗА 2023 ГПДИНА 
 

1. Вп Прпграмауа за кприсуеое на јавнипу прпсупр за паркираое на 
ппдрашјеуп на град Шуип за 2023 гпдина (Сл.Гласник на Ппщуина Шуип 
брпј 18/2022) уабелауа 3 сп наслпв „Трпщпци и прихпди на пдделениеуп 
за јавни паркиралищуа“се менува и гласи: 
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Ред.б

рој 
ОПИС Износ во денари 

 I RASHODI OD RABOTEWETO  

1. 
Vertikalna signalizacija 

(soobrakajni znaci) 
30.000 

2. 
Horizontalna signalizacija (boja za 

obele`uvawe) 
150.000 

3. 
Tro{oci za pe~atewe na grepki i 

nalepnici и винетки 
200.000 

4. 
Tro{oci za HTZ oprema na 
vrabotenite(kontrolori) 

/ 

5. Bruto plata na vraboteni 5.638.092 

6. Tro{oci za blokatori 20.000 

7. Tro{oci za gorivo 50.000 

8. Tro{oci za elektri~na energija 5.000 

9. СМС услуга 1.200.000 

10. Tro{oci za obuka na vrabotenite / 

11. 20%komunalna taksa 1.200.000 

12. Nepredvideni tro{oci 200.000 

 Vkupno tro{oci: 8.693.092 

 
I I PRIHODI  ГОДИНАOD 

RABOTEWETO 
 

1. Приходи од СМС 6.000.000 

2. Приходи од грепки 900.000 

3. Приходи од блокатори 739.200 

4. Приходи од винети и налепници 1.800.000 

 Вкупно приходи 9.439.200 

 
  

 Razlika na prihodi i tro{oci 746.108 

 
 
 

Брпј 08- 469/1 
18 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 
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13. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАОЕ ЧЛЕНПВИ 

 НА ЛПКАЛЕН ЕКПНПМСКП СПЦИЈАЛЕН СПВЕТ 
 
I 

Се пбјавува Рещение за именуваое шленпви на Лпкален екпнпмскп 
спцијален спвеу. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-470/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 14. 

Врз пснпва на шлен 21 суав 1 упшка 34 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип 
(„Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 
04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 18 
јануари 2023 гпдина, дпнесе 
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА  ИМЕНУВАОЕ ЧЛЕНПВИ  

НА ЛПКАЛЕН ЕКПНПМСКП СПЦИЈАЛЕН СПВЕТ   
 
1. За шленпви  на Лпкален екпнпмскп-спцијален спвеу се именуваат: 

 

 Весна Ущинпва   

 Александар Мищев  
 
2. За заменици шленпви   на Лпкален екпнпмскп-спцијален спвеу се именуваат: 
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 Дущкп Иванпв  

 Трајше Супјшевски  
 
3. Сп дпнесуваое на пва рещение пресуанува да важи рещениеуп за 

именуваое на шленпви на лпкален екпнпмскп - спцијален спвеу брпј 08-
4394/1 пд 20.05.2019 гпдина. 

 
4. Пва Рещение влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 

„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 08 – 470 /1 
18 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 15. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАОЕ НА 

 ПРЕТСТАВНИК ВП УПРАВНИПТ ПДБПР НА  ЈАВНПТП ПРЕТПРИЈАТИЕ 
 ЗА КПМУНАЛНП-ПРПИЗВПДНИ И УСЛУЖНИ ДЕЈНПСТИ ,,ИСАР” – ШТИП 

 
I 

Се пбјавува Рещение за разрещуваое на преусуавник вп управнипу пдбпр 
на  јавнпуп преупријауие за кпмуналнп-прпизвпдни и услужни дејнпсуи ,,Исар” – 
Шуип. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-471/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 
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 16. 

Врз пснпва на шлен 36 суав 1 упшка 5 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02), шлен 17 суав 2 пд Закпнпу за јавниуе 
преупријауија („Службен весник на РМ” брпј 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 
22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 , 
35/19 и„Службен весник на РСМ” брпј 275/19, 82/20, 89/22, 274/22)  и  шлен 21 
упшка 22 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип” 
брпј  01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина 
Шуип на седницауа пдржана на 18 јануари 2023 гпдина, дпнесе 
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАЗРЕШУВАОЕ НА ПРЕТСТАВНИК 

ВП УПРАВНИПТ ПДБПР НА ЈАВНПТП ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА КПМУНАЛНП-ПРПИЗВПДНИ И УСЛУЖНИ ДЕЈНПСТИ  

„ИСАР”-ШТИП 
 

1. Пд преусуавник вп Управнипу пдбпр на Јавнпуп преупријауие за 
кпмуналнп-прпизвпдни и други услужни дејнпсуи „Исар”-Шуип, се разрешува: 

 

 Кирил  Зајкпв 
 

2. Пва Рещение влегува вп сила нареднипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп 
вп „Службен гласник на Ппщуина Шуип”. 
 
 

Брпј 08 – 471/1 
18 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 17. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ЗА ДАВАОЕ ППЗИТИВНП МИСЛЕОЕ  

НА СТАТУТПТ НА ППУ„ГПЦЕ ДЕЧЕВ“ –ШТИП 
 
I 
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Се пбјавува Заклушпк за даваое ппзиуивнп мислеое на Суаууупу на 
ППУ„Гпце Дешев“ –Шуип. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-472/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 18. 

Врз пснпва шлен 26 суав 4 пд Закпнпу за пснпвнп пбразпвание („Службен 
весник на РСМ“ брпј 161/19 и 229/20) и шлен 21 суав 1 упшка 36 пд Суаууупу на 
Ппщуина Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 
07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21) Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа 
пдржана на пдржана на 18 јануари 2023 гпдина, дпнесе 
 

З А К Л У Ч П К 
ЗА ДАВАОЕ ППЗИТИВНП МИСЛЕОЕ НА СТАТУТПТ  

НА ППУ „ГПЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ШТИП 
 
I 

 Се дава ппзиуивнп мислеое на Суаууупу пд ППУ „Гпце Делшев”-Шуип. 
 

II 
Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 

„Службен гласник на Ппщуина Шуип”. 
 
 

Брпј 08-472/1 
18 јануари 20232 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел, 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 19. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
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Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 НА ЗАЕДНИЦА НА ИНВАЛИДИСКИ ПРГАНИЗАЦИИ ШТИП 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средсува на Заедница на 
инвалидиски прганизации Шуип. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-473/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 20. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 25 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11,  13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на  
18 јануари 2023 гпдина, дпнесе 
 

ПДЛУКА 
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА  

ЗАЕДНИЦА НА ИНВАЛИДСКИ ПРГАНИЗАЦИИ ШТИП 
 

Член 1 
Се пдпбруваау финансиски средсува на Заедница на инвалидски 

прганизации Шуип вп висина пд 10.000,00 денари. 
 

Член  2 
Средсувауа пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплауау пд Бучеупу на 

Ппщуина Шуип за 2023 гпдина.  
 

Член  3 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 

„Службен гласник на Ппщуина Шуип”. 
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Брпј 08-473/1 

18 јануари 2023 гпдина 
 

Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 21. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ЗАКЛУЧПК ПП БАРАОЕТП ЗА ФИНАНСИРАОЕ  

НА ПРПГРАМА ПД ЗДРУЖЕНИЕ НА АКЦИЈАШИ-ВПЛПНТЕРИ 
 „ПАТ НА МЛАДПСТА“ -ШТИП 

 
I 

Се пбјавува Заклушпк пп Бараоеуп за финансираое на прпграма пд 
Здружение на акцијащи-вплпнуери „Пау на младпсуа“ Шуип . 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-474/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 22. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 36 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 
18 јануари 2023 гпдина, дпнесе  
 

З А К Л У Ч П К 
 ПП БАРАОЕТП ЗА ФИНАНСИРАОЕ НА  

ПРПГРАМА ПД ЗДРУЖЕНИЕ НА АКЦИЈАШИ – ВПЛПНТЕРИ  
,,ПАТ НА МЛАДПСТА” – ШТИП    
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I 
Пп распищуваое на јавнипу ппвик кпј гп пбјавува Ппщуина Шуип за 

ппдрщка на прпекуи и здруженија на градани и фпндации, здружениеуп на 
акцијащи – вплпнуери  ,,Пау на Младпсуа” – Шуип да се пријави на исуипу. 

 
II 

 Пвпј Заклушпк влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 

 
 

Брпј 08-474/1 
18 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 23. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

ЗА ЛЕКУВАОЕ НА ФАТИМЕ ИБРПВИЌ 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средсува за лекуваое на 
Фауиме Ибрпвиќ. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-475/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р. 

  
 
 24. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 25 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
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16/09,  04/11,  13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на  
18 јануари 2023 гпдина, дпнесе 
 

ПДЛУКА 
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕКУВАОЕ 

 НА ФАТИМЕ ИБРПВИЌ 
 

Член 1 
Се пдпбруваау финансиски средсува за лекуваое на Фауиме Ибрпвиќ вп 

висина пд 3.000,00 денари. 
 

Член  2 
Средсувауа пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплауау пд Бучеупу на 

Ппщуина Шуип за 2023 гпдина.  
 

Член  3 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 

„Службен гласник на Ппщуина Шуип”. 
 
 

Брпј 08-475/1 
18 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 25. 

Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 
(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

ЗА ПРПЕКТ ,,ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ АКИВНПСТИ – ВРТЕШКА 2023 
 
I 

Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средсува за прпеку 
,,Инуердисциплинарни Акивнпсуи – Вруещка 2023. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
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Брпј 09-476/2 

 20 јануари 2023 гпдина 
 

Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

 
 Иван Јпрданпв, с.р 

 
 
 26. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 25 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 
18 јануари 2023 гпдина, дпнесе 
 

П Д Л У К А  
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА   

ЗА ПРПЕКТ ,,ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ АКИВНПСТИ – ВРТЕШКА 2023 
 

Член 1 
Се пдпбруваау финансиски средсува за прпеку ,,Инуердисциплинарни 

Акивнпсуи – Вруещка 2023, вп висина пд 20.000,00 денари на Здружение 
,,Куппла” – Шуип. 
 

Член  2 
Средсувауа пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплауау пд Бучеупу на 

Ппщуина Шуип за 2023 гпдина.  
 

Член  3 
Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 

„Службен гласник на Ппщуина Шуип”. 
 

 
Брпј 08-476/1 

18 јануари 2023 гпдина 
 

Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
  

27. 
Врз пснпва на шлен 50 упшка 3 пд Закпнпу за лпкална сампуправа 

(„Службен весник на РМ“ брпј 05/02) и шлен 37 суав 1 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип“ брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), дпнесувам 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПБЈАВУВАОЕ НА ПДЛУКА ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  
НА СПЈУЗ НА БПРЦИТЕ ПД НПВ НА МАКЕДПНИЈА 1941-1945 ГПДИНА И 

ГРАДАНИТЕ ПРПДПЛЖУВАЧИ НА БПРЕЧКИТЕ ТРАДИЦИИ ЗА ППШТИНИТЕ ШТИП И 
КАРБИНЦИ СП СЕДИШТЕ ВП ШТИП 

 
I 

Се пбјавува Пдлука за пдпбруваое финансиски средсува на Спјуз на 
бпрциуе пд НПВ на Македпнија 1941-1945 гпдина и граданиуе прпдплжуваши на 
бпрешкиуе урадиции за ппщуиниуе Шуип и Карбинци сп седищуе вп Шуип. 

 
II 

 Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“. 
 
 

Брпј 09-477/2 
 20 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

  
Иван Јпрданпв, с.р. 

 
 
 28. 

Врз пснпва на шлен 46 и шлен 21 суав 1 упшка 25 пд Суаууупу на Ппщуина 
Шуип („Службен гласник на Ппщуина Шуип” брпј 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 
16/09,  04/11, 13/14 и 5/21), Спвеупу на Ппщуина Шуип на седницауа пдржана на 
18 јануари 2023 гпдина, дпнесе 
 

П Д Л У К А  
ЗА ПДПБРУВАОЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА  

СПЈУЗ НА БПРЦИТЕ ПД НПВ НА МАКЕДПНИЈА 1941-1945 ГПДИНА  
И ГРАДАНИТЕ ПРПДПЛЖУВАЧИ НА БПРЕЧКИТЕ ТРАДИЦИИ ЗА  

ППШТИНИТЕ ШТИП И КАРБИНЦИ СП СЕДИШТЕ ВП ШТИП 
 

Член 1 
Се пдпбруваау финансиски средсува на Спјуз на бпрциуе пд НПВ на 

Македпнија 1941-1945 гпдина и граданиуе прпдплжуваши на бпрешкиуе 
урадиции за ппщуиниуе Шуип и Карбинци сп седищуе вп Шуип, за финансираое 
на уекпвни акуивнпсуи, вп висина пд 20.000,00 денари. 
 

Член  2 
Средсувауа пд шлен 1 на пваа Пдлука ќе се исплауау пд Бучеупу на 

Ппщуина Шуип за 2023 гпдина.  
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Член  3 

Пваа Пдлука влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип”. 

 
 

Брпј 08-477/1 
18 јануари 2023 гпдина 

 
Ш у и п 

 Спвеу на Ппщуина Шуип 
Преуседауел 

 
Весна Кпжинкпва, с.р. 

 
 
 29. 

Врз пснпва на шлен 51суав 3 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен 
гласник на Ппщуина Шуип„ бр.18/07,11/08,07/09,16/09,04/11 и 13/14) а и 
спгласнп шлен 16 суав 2 пд Меупдплпгијауа за прпцена на пазарнауа вреднпсу на 
недвижнипу импу („Сл.Весник на РМ“ бр.54/12,17/13 и 21/13),Градпнашалникпу 
на Ппщуина Шуип дпнесе: 
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАОЕ НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНПСТ НА ЗЕМЈПДЕЛСКП ЗЕМЈИШТЕ 

НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНА ШТИП ЗА 2023 ГПДИНА 
 

1.Сп пва Рещение се ууврдува пазарнауа вреднпсу на земјпделскп 
земјищуе пп кауасуарски ппщуини на ппдрашјеуп на Ппщуина Шуип за 2023 
гпдина  

2.Прпсешнауа вреднпсу на земјпделскпуп земјищуе ќе се кприсуи вп 
ппсуапкиуе за ууврдуваое на данпк на прпмеу на недвижнпсуи, наследсувп и 
ппдарпк. 

3.Пазарнауа вреднпсу на земјпделскпуп земјищуе пд упшка 1 на пва 
Рещение се ууврдува какп прпсешна цена пп м2 за следниуе кауасуарски 
ппщуини: 
 

Р.бр. Кауасуарска Ппщуина пазарна цена пп м2 вп 
денари 

1. КП Врсакпвп 32 

2. КП Шуип 1 588 

3. КП Драгпевп 18 

4. КП Шуип В.Г 390 

5. КП Карапрман В.Г 79 

6. КП Чардаклија 93 

7. КП Лескпвица 87 

8. КП Сущевп 73 
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9. КП Спфилари 31 

10. КП Саршиевп 27 

11. КП Дплани 77 

12. КП Карапрман 46 

13. КП Три Чещми В.Г 73 

14. КП Љубпуен 47 

15. КП Шащаварлија 28 

16. КП Нпвп Селп Ш 154 

17. КП Селце 16 

18. КП Судиќ 32 

19. КП Пухше 16 

20. КП Криви Дпл 75 

21. КП Јамуларци 73 

22. КП Скандалци 73 

23. КП Чифлик 28 

24. КП Суепанци 31 

25. КП Калапеурпвци 28 

26. КП Липпв Дпл 47 

 
 

4.Спсуавен дел на пва Рещение е уабеларнипу преглед на ууврденауа 
прпсешна цена на земјпделскп земјищуе пп кауасуарски ппщуини. 

5.Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп,а ќе се пбјави 
вп „Службен гласник на Ппщуинауа Шуип“. 
 
 

Брпј 09-239/1 
11.01.2023 

 
Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

  
Иван Јпрданпв, с.р. 

 

 
 30. 

Врз пснпва на шлен 51суав 3 пд Суаууупу на Ппщуина Шуип („Службен 
гласник на Ппщуина Шуип“, бр.18/07,11/08,07/09,16/09,04/11 и 13/14),а 
спгласнп шлен 16 суав 2 пд Меупдплпгијауа за прпцена на пазарнауа вреднпсу на 
недвижнипу импу („Службен весник на РМ“, бр.54/12,17/13 и 21/13), 
Градпнашалникпу на Ппщуина Шуип, дпнесе 
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА УТВРДУВАОЕ НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНПСТ НА ГРАДЕЖНПТП ЗЕМЈИШТЕ  

НА ППДРАЧЈЕТП НА ППШТИНАТА ШТИП ЗА 2023 ГПДИНА 
 



20 јануари 2023  Број 1 Стр. 37 

 

1. Сп пва Рещение се ууврдува пазарнауа вреднпсу на градежнпуп земјищуе 
пп зпни и кауасуарски ппщуини на ппдрашјеуп на Ппщуина Шуип за 2023 
гпдина. 

2. Прпсешнауа вреднпсу на градежнпуп земјищуе ќе се кприсуи вп 
ппсуапкиуе за ууврдуваое на данпк на импу и данпк на прпмеу на 
недвижнпсуи,наследсувп и ппдарпк. 

3. Пазарнауа вреднпсу на градежнпуп земјищуе пд упшка 1 на пва Рещение 
се ууврдува какп прпсешна цена пп м2  за следниуе зпни и кауасуарски 
ппщуини:  
 

Р.бр. зпна/кауасуарска 
ппщуина 

пазарна цена пп 
м2 вп денари 

1.  Зпна 1 3.448 

2.  Зпна 2 1.399 

3.  Зпна 3 1.963 

4.  Зпна 4 2.206 

5.  Зпна 5 914 

6.  Зпна 6 1.144 

7.  Зпна 7 1.056 

8.  КП Карапрман 464 

9.  КП Дплани 139 

10.  КП Врсакпвп 273 

11.  КП Драгпевп 139 

12.  КП Три Чещми 217 

13.  КП Селце 177 

14.  КП Нпвп Селп Ш 1760 

15.  КП Јамуларци 139 

16.  КП Скандалци 139 

17.  КП Чифлик 139 

18.  КП Сувп Грлп 139 

 
 

4. Спсуавен дел на пва Рещение е уабеларнипу преглед на ууврденауа 
прпсешна цена на градежнпуп земјищуе пп зпни и кауасуарски ппщуини. 

5. Пва Рещение влегува вп сила сп денпу на дпнесуваоеуп, а ќе се пбјави вп 
„Службен гласник на Ппщуинауа Шуип“. 

 
 

Брпј 09-240/1 
11.01.2023 

 
 

Ш у и п 

 Ппщуина Шуип 
Градпнашалник 

  
 

Иван Јпрданпв, с.р. 
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 31. 

 ПРАВИЛНИК  
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ППДАТПЦИ 

 
I. ППШТИ ПРАВИЛА 

Предмеу на уредуваое 
 

Член 1 
Сп пвпј правилник се прппищуваау упаусува за ппсуапуваое на кпнурплприуе 
при применуваоеуп на уехнишкиуе и прганизацискиуе мерки за пбезбедуваое 
на безбеднпсу на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци. 
 

Ппимник 
Член 2 

Пдделни изрази уппуребени вп пвпј правилник гп имаау следнпвп знашеое: 
1. Дпверливпсу е присуап дп лишниуе ппдаупци единсувенп пд лица кпи имаау 
пвласууваое за нивна пбрабпука пд сурана на кпнурплпрпу; 
2. Инуегриуеу е защуиуа на упшнпсуа на лишниуе ппдаупци, при щуп се гарануира 
дека лишниуе ппдаупци се упшни, целпсни и ажурирани; 
3. Дпсуапнпсу е непрешен присуап и кпнуинуирана распплпжливпсу (business 
continuity) на инфпрмацискипу сисуем на кпј се врщи пбрабпука на лишниуе 
ппдаупци пд сурана на пвласуениуе лица; 
4. Авуенуикација е ппсуапка кпја щуп пвпзмпжува ппуврдуваое на иденуиуеупу 
на пвласуенпуп лице кпе се најавува и присуапува на инфпрмацискипу сисуем на 
кпј се врщи пбрабпука на лишниуе ппдаупци; 
5. Непуппвикливпсу е пбезбедуваое на ппуврда на авуенуишнпсуа на 
иденуиуеупу на пвласуенпуп лице кпе се најавува на инфпрмацискипу сисуем 
при щуп пвласуенпуп лице не мпже да ја негира преземенауа акуивнпсу или 
дејсувие; 
6. Безбеднпсен ризик, е верпјаунпсу на слушуваое на насуан кпј мпже да 
резулуира сп кпмпрпмиуираое, пспбенп слушајнп или незакпнскп унищууваое, 
губеое, менуваое, непвласуенп пукриваое на лишниуе ппдаупци, или 
непвласуен присуап дп пренесениуе, зашуваниуе или на друг нашин пбрабпуени 
лишни ппдаупци (вп науампщнипу уексу: ризик); 
7. Управуваое сп ризик е иденуификација, пценка и негпва класификација, кпја 
ппфаќа кппрдинирана примена на ресурси на кпнурплпрпу за минимизираое, 
набљудуваое и кпнурпла на верпјаунпсуа и серипзнпсуа кпја щуп мпже да 
прпизлезе при пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци, а кпја мпже да предизвика 
мауеријална или немауеријална щуеуа врз прпцесиуе сп кпи се врщи пбрабпука 
на лишниуе ппдаупци; 
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8. Сисуем за защуиуа на лишниуе ппдаупци е збир пд дпкуменуирани пплиуики, 
кпдекси на пракуика, наспки, прпцедури и рабпуни инсурукции дпнесени пд 
сурана на кпнурплпрпу, а кпи се вп функција на спрпведуваое на уехнишкиуе и 
 
прганизацискиуе мерки за пбезбедуваое безбеднпсу на пбрабпукауа на лишниуе 
ппдаупци спгласнп прпписиуе за защуиуа на лишниуе ппдаупци; 
9. Авупризиран присуап е пвласууваое дпделенп на пвласуенпуп лице за 
пбрабпука на лишниуе ппдаупци, за кприсуеое на пдредена инфпрмауишкп 
кпмуникациска ппрема или за присуап дп пдредени рабпуни прпсуприи на 
кпнурплпрпу; 
10. Админисураупр на инфпрмацискипу сисуем е лице пвласуенп за планираое 
и за применуваое на уехнишки и прганизациски мерки, какп и за кпнурпла на 
пбезбедуваоеуп уајнпсу и защуиуа на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци; 
11. Дпкумену е секпј запис кпј спдржи лишни ппдаупци и исуипу мпже да биде 
вп елекурпнска или харуиена фпрма, да се шува на медиум и вп инфпрмауишкп 
кпмуникацискауа ппрема кпја се кприсуи за пбрабпука на ппдаупциуе, да се 
дпсуавува преку ппщуа или да се пренесува преку елекурпнскп кпмуникациска 
мрежа. 
12. Инфпрмауишка инфрасурукуура е целауа инфпрмауишкп кпмуникациска 
ппрема на кпнурплпрпу, вп рамкиуе на кпја се спбираау, пбрабпууваау и шуваау 
лишниуе ппдаупци; 
13. Инфпрмациски сисуем е сисуем сп кпј мпже да се пбрабпууваау лишниуе 
ппдаупци сп цел да бидау дпсуапни и уппуребливи за секпј кпј щуп има правп и 
ппуреба да ги кприсуи; 
14. Инцидену е секпја анпмалија кпја влијае или мпже да влијае на уајнпсуа и 
защуиуауа на лишниуе ппдаупци; 
15. Кпнурпла на присуап е пперација за дпделуваое на присуап дп лишниуе 
ппдаупци или дп инфпрмауишкп кпмуникацискауа ппрема сп цел прпверка на 
пвласуенпуп лице; 
16. Пвласуенп лице е лице врабпуенп или ангажиранп кај кпнурплпрпу кпе има 
авупризиран присуап дп дпкуменуиуе и дп инфпрмауишкп кпмуникацискауа 
ппрема на кпи се пбрабпууваау лишни ппдаупци; 
17. Лпзинка е дпверлива инфпрмација спсуавена пд мнпжесувп на каракуери 
кпи се кприсуау за прпверка и авуенуикација на пвласуенпуп лице; 
18. Кплаше (cookie) е инфпрмација кпја щуп се креира и испраќа пд веб-серверпу 
дп веб пребарувашпу, а кпја ппупа се испраќа назад, какп непрпменеуа 
инфпрмација пд веб-пребарувашпу секпгащ кпга ппвупрнп ќе се присуапи дп веб 
серверпу кпј ја креирал инфпрмацијауа. 
19. Рабпуна суаница е секпј уред (дескупп, лапупп) кпј ппврзан вп мрежа 
преусуавува дел пд ппремауа на кпнурплпрпу, а на кпј, пднпснп сп кпј се врщи 
пбрабпука на лишниуе ппдаупци вп инфпрмацискипу сисуем; 
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20. Медиум е физишки уред кпј се кприсуи при пбрабпука на лишниуе ппдаупци 
вп инфпрмацискипу сисуем, на кпј ппдаупциуе мпжау да бидау снимени или пд 
кпј исуиуе мпжау да бидау ппвупрнп врауени; и 
 
 
21. Сигурнпсна кппија е кппија на лишниуе ппдаупци спдржани вп елекурпнскиуе 
дпкуменуи, кпи се зашувани на медиум за да се пвпзмпжи нивнп ппвупрнп 
враќаое. 

Примена 
Член 3 

Пдредбиуе пд пвпј правилник се применуваау и при пбрабпука на лишниуе 
ппдаупци пд сурана на пбрабпуувашпу на збирка на лишни ппдаупци. 
 

Пдржуваое на инфпрмацискипт систем 
Член 4 

(1) Физишкиуе или правниуе лица кпи врщау пдржуваое на инфпрмацискипу 
сисуем на кпнурплпрпу уреба да ги применуваау прпписиуе за защуиуа на 
лишниуе ппдаупци и дпнесенауа дпкуменуација за уехнишки и прганизациски 
мерки. 
(2) Пдредбиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен се применуваау и акп физишкиуе или 
правниуе лица врщау пбрабпука на лишниуе ппдаупци на кпнурплпрпу. 
 

Пренпс на лични ппдатпци вп трети земји 
Член 5 

Вп слушај на хардверскп и/или спфуверскп пдржуваое или на други акуивнпсуи 
на инфпрмацискипу сисуем мпже да се врщи пренпс на лишни ппдаупци вп уреуи 
земји самп спгласнп услпвиуе ууврдени вп прпписиуе за защуиуа на лишниуе 
ппдаупци. 
 

II. БЕЗБЕДНПСТ НА ПБРАБПТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ППДАТПЦИ 
Систем за заштита на личните ппдатпци 

Член 6 
(1) Сппред најнпвиуе уехнплпщки дпсуигнуваоа, урпщпциуе за спрпведуваое и 
прирпдауа, пбемпу, кпнуексупу и целиуе на пбрабпукауа, какп и ризициуе сп 
разлишен суепен на верпјаунпсу и серипзнпсуа за правауа и слпбпдиуе на 
физишкиуе лица, кпнурплпрпу е дплжен да впсппсуави сисуем за защуиуа на 
лишниуе ппдаупци преку примена на сппдвеуни уехнишки и прганизациски 
мерки за да пбезбеди нивп на безбеднпсу сппдвеунп на ризикпу. 
(2) Технишкиуе и прганизацискиуе мерки пд суавпу (1) на пвпј шлен, пспбенп 
ппфаќаау:  
- псевдпнимизација и крипуираое на лишниуе ппдаупци;  
- сппспбнпсу за пбезбедуваое на кпнуинуирана дпверливпсу, инуегриуеу, 
дпсуапнпсу и пуппрнпсу на инфпрмацискипу сисуем за пбрабпука;  
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- сппспбнпсу за навременп, ппвупрнп впсппсуавуваое на дпсуапнпсуа дп 
лишниуе ппдаупци и присуаппу дп нив вп слушај на физишки или уехнишки 
инцидену; и  
- прпцес на редпвнп уесуираое, пценуваое и евалуација на ефекуивнпсуа на 
уехнишкиуе и прганизацискиуе мерки сп цел да се гарануира безбеднпсуа на 
пбрабпукауа.  
(3) Кпнурплпрпу врщи пценка и ажурираое на уехнишкиуе и прганизацискиуе 
мерки при щуп секпгащ ги применува пние мерки кпи се сппдвеуни на времеуп 
вп кпе се дизајнираау и имплеменуираау, а спгласнп најнпвиуе уехнплпщки 
дпсуигнуваоа (a state of the art technology). 
(4) Прпцеспу за управуваое сп сисуемпу за защуиуа на лишниуе ппдаупци пд 
суавпу (1) на пвпј шлен е дефиниран вп Пплиуикауа за сисуемпу за защуиуа на 
лишниуе ппдаупци на кпнурплпрпу кпј уреба да им пдгпвара на прирпдауа, 
пбемпу и слпженпсуа на акуивнпсуиуе кпищуп кпнурплпрпу ги врщи при 
пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци и ризициуе на кпищуп е излпжен. 
(5) Кпнурплпрпу е дплжен Пплиуикауа пд суавпу (4) на пвпј шлен да ја ревидира и 
успгласува спгласнп прпмениуе вп негпвпуп рабпуеое. 
 

Управуваое сп ризик 
Член 7 

(1) Кпнурплпрпу при ууврдуваоеуп и прпценауа на ризикпу (управуваое сп 
ризик) ги зема вп предвид ризициуе кпи се ппврзани сп пбрабпукауа, пспбенп 
пд слушајнп или незакпнскп унищууваое, губеое, менуваое, непвласуенп 
пукриваое на лишниуе ппдаупци или непвласуен присуап дп пренесениуе, 
зашуваниуе или на друг нашин пбрабпуени лишни ппдаупци. 
(2) Управуваоеуп сп ризикпу пд суавпу (1) на пвпј шлен ги ппфаќа следниуе фази:  
а) списпк (преглед) на сиуе прпцеси сп кпи се врщи пбрабпука на лишни 
ппдаупци;  
б) прпцена на ризициуе за секпј прпцес на пбрабпука на лишни ппдаупци;  
в) спрпведуваое и прпверка на планираниуе мерки; и  
г) спрпведуваое на перипдишни безбеднпсни прпверки.  
(3) Списпкпу на прпцеси сп кпи се врщи пбрабпука на лишниуе ппдаупци пд суав 
(2) упшка а) на пвпј шлен преку целпснп или делумнп авупмауизирана пбрабпука 
на лишниуе ппдаупци или друга пбрабпука на лишни ппдаупци, уреба најмалку да 
ги ппфауи:  
- хардверпу (на пример: сервери, лапуппи, хард дискпви и други медиуми);  
- спфуверпу (на пример: пперауивни сисуеми и спфуверски прпграми развиени 
за ппуребиуе на кпнурплпрпу);  
- кпмуникациски канали (на пример: ппуишки кабли, инуернеу, безжишна 
мрежна уехнплпгија - Wi-Fi);  
- дпкуменуи вп харуиена фпрма (на пример: пешауени дпкуменуи, фпупкппии).  
(4) Прпценауа на ризициуе пд суав (2) упшка б) на пвпј шлен, уреба најмалку да ги 
ппфауи:  
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(а) ууврдуваое на ппуенцијалниуе влијанија и ефекуи врз правауа и слпбпдиуе 
на физишкиуе лица на кпи се пднесува и упа за следниуе ппуенцијални закани, 
пднпснп насуани:  
-непвласуен присуап дп лишниуе ппдаупци;  
-неппсакувани прпмени на лишниуе ппдаупци; и  
-привремена или целпсна недпсуапнпсу дп лишниуе ппдаупци.  
(б) иденуификуваое на извприуе на ризик кпј щуп мпже да биде пришина за 
секпј неппсакуван насуан, а имајќи ги предвид внаурещниуе и надвпрещниуе 
шпвешки ресурси (на пример: админисураупрпу на инфпрмацискипу сисуем, 
пвласуенпуп лице, надвпрещнипу нападаш, кпнкурену), какп и другиуе 
внаурещни и надвпрещни извпри (на пример: впда, ппасни мауеријали, ппжар, 
вирус).  
(в) иденуификуваое на мпжниуе закани кпи би мпжеле да се слушау преку 
медиуми пд кпи зависау лишниуе ппдаупци (на пример: хардвер, спфувер, 
кпмуникациски канали, дпкуменуи вп харуиена фпрма, иун.), а кпи мпже да 
бидау:  
- уппуребени на несппдвеуен нашин (на пример: злпуппуреба на пвласууваоауа, 
грещка при ракуваое);  
- изменеуи (на пример: „заразен“ спфувер или хардвер - keylogger, инсуалираое 
на злпнамерен спфувер, иун);  
- изгубени (на пример: кражба на лапупп или губеое на мемприски уред - УСБ);  
- набљудувани (на пример: геп-лпкација на ппремауа);  
- пщуеуени (на пример: вандализам, деградација заради прирпднп абеое);  
- преппупварени (на пример: медиумпу за складираое е целпснп пппплнеу, 
denial of service attack и сл.).  
(г) Ууврдуваое на ппсупјни или планирани мерки щуп пвпзмпжуваау рещаваое 
на секпј ризик (на пример: кпнурпла на присуап, сигурнпсни кппии, 
инфпрмациска ревизпрска урага, безбеднпсу на прпсуприиуе, крипуираое или 
анпнимизација).  
(д) Пценуваое на серипзнпсуа и верпјаунпсуа на ризициуе, вп пднпс на 
преухпдниуе елеменуи предвидени вп пвпј суав (на пример: скала щуп мпже да 
се кприсуи за прпценка: занемарлива, умерена, знашајна и максимална).  
(5) Кпнурплпрпу задплжиуелнп врщи спрпведуваое и прпверка на планираниуе 
мерки пд суав (2) упшка в) на пвпј шлен, а сп цел да се пбезбеди дека уие се 
применуваау и уекпвнп се уесуираау. 
(6) Кпнурплпрпу задплжиуелнп спрпведува перипдишни безбеднпсни прпверки 
пд суав (2) упшка г) на пвпј шлен, за щуп се ппдгпувува акципнен план, шија 
имплеменуација се следи пд сурана на ракпвпдсувпуп на кпнурплпрпу. 
 

Нивпа на мерки за безбеднпст на пбрабптката на личните ппдатпци 
Член 8 

(1) Земајќи ги предвид прирпдауа, пбемпу, кпнуексупу и целиуе на пбрабпукауа, 
какп и ризициуе сп разлишна верпјаунпсу и серипзнпсуа за правауа и слпбпдиуе 
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на физишкиуе лица, кпнурплпрпу е дплжен да примени сппдвеунп нивп на 
уехнишки и прганизациски мерки кпе ќе биде прпппрципналнп и на 
акуивнпсуиуе за пбрабпука на лишниуе ппдаупци. 
(2) Технишкиуе и прганизацискиуе мерки пд суавпу (1) на пвпј шлен се 
класифицираау вп две нивпа:  
- суандарднп; и  
- виспкп.  
(3) Вп спгласнпсу сп суавпу (1) пд пвпј шлен, кпнурплпрпу кпј пбрабпуува лишни 
ппдаупци за ппмалку пд 10 врабпуени какп единсувена збирка на лишни 
ппдаупци, нема пбврска да примени уехнишки и прганизациски мерки псвен акп 
ппсупи верпјаунпсу дека пбрабпукауа кпја щуп ја врщи преусуавува ризик за 
правауа и слпбпдиуе на субјекуиуе на лишниуе ппдаупци, акп пбрабпукауа не е 
ппвремена или пбрабпукауа вклушува ппсебни кауегприи на лишни ппдаупци или 
лишни ппдаупци ппврзани сп казнени псуди и казнени дела. 
 

Примена на нивпа на мерки за безбеднпст на пбрабптката на личните 
ппдатпци 

Член 9 
(1) Кпнурплпрпу е пдгпвпрен за успгласенпсуа вп пднпс на нивпуп на мерки за 
безбеднпсу на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци кпе ќе гп примени вп 
спгласнпсу сп шленпу 8 пд пвпј правилник, при щуп уреба да пбезбеди сппдвеунп 
нивп на безбеднпсу на лишниуе ппдаупци, вклушувајќи защуиуа пд непвласуена 
или незакпнска пбрабпука, какп и защуиуа пд нивнп слушајнп губеое, 
унищууваое или пщуеууваое. 
(2) Кпнурплпрпу ја демпнсурира применауа на меркиуе сппред бараоауа 
ууврдени вп суавпу (1) на пвпј шлен, вклушувајќи ги пришиниуе и пснпвиуе за 
избпрпу на применауа на суандарднпуп, пднпснп виспкпуп нивп. 
 

III. СТАНДАРДНП НИВП 
Дпкументација за технички и прганизациски мерки 

Член 10 
(1) Кпнурплпрпу вп Пплиуикауа за сисуемпу за защуиуа на лишниуе ппдаупци ги 
ууврдува и нашелауа за безбеднпсу и защуиуа на лишниуе ппдаупци. 
(2) Врз пснпва на Пплиуикауа за сисуемпу за защуиуа на лишниуе ппдаупци, 
кпнурплпрпу дпнесува ппдеуални пплиуики и прпцедури вп кпи се ппищани 
уехнишкиуе и прганизациски мерки за пвласуениуе лица кпи имаау присуап дп 
лишниуе ппдаупци и дп инфпрмацискипу сисуем и инфпрмауишка 
инфрасурукуура. 
(3) Дпкуменуираниуе прпцеси пд суавпу (2) на пвпј шлен пспбенп се пднесуваау 
на:  
- иденуификацијауа, пценкауа и класификацијауа на ризикпу на прпцесиуе сп кпи 
се врщи пбрабпука на лишниуе ппдаупци (анализа на ризик);  
- ппщу ппис на уехнишкиуе и прганизацискиуе мерки за пбезбедуваое уајнпсу и 
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защуиуа на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци сппдвеунп на ризикпу;  
- акуивнпсуи за пбука и ппдигнуваое на свесуа на ракпвпдсувпуп и врабпуениуе 
за приваунпсуа и безбеднпсниуе ризици вп кпнурплпрпу;  
- дизајнираое, развиваое и пдржуваое на спфуверскиуе прпграми за пбрабпука 
на лишниуе ппдаупци, а пспбенп пд аспеку на уехнишка и инуегрирана защуиуа на 
лишниуе ппдаупци (Data protection by design and by default);  
- нашинпу на пбезбедуваое на авуенуикација на пвласуениуе лица вп 
инфпрмацискипу сисуем;  
- нашинпу на пбезбедуваое на кпнурпла на присуап дп инфпрмацискипу сисуем;  
- нашинпу на пбезбедуваое евиденција за секпј присуап дп инфпрмацискипу 
сисуем (на пример дп: пперауивниуе сисуеми, защуиунипу тид (firewall), 
серверпу дизајниран специјалнп за уппуреба какп сервер за даупуеки (file 
server), базиуе на ппдаупци, сисуемпу (спфуверпу) за управуваое сп дпкуменуи 
(DMS System), спфуверпу за управуваое сп врски сп клиенуи (CRM Software) и 
сл.);  
- нашинпу на управуваое сп инциденуи (инциденуи кпи ја нарущуваау 
дпверливпсуа, инуегриуеупу или дпсуапнпсуа на лишниуе ппдаупци);  
- нашинпу на пбезбедуваое на ппремауа на кпнурплпрпу на кпја се врщи 
пбрабпука на лишниуе ппдаупци;  
- нашинпу на пбезбедуваое на пренпсливиуе медиуми;  
- нашинпу на защуиуа на внаурещнауа мрежа на кпнурплпрпу;  
- нашинпу на пбезбедуваое на сервериуе и веб-сураницауа на кпнурплпрпу;  
- нашинпу на евиденуираое и шуваое на дпкуменуацијауа за спфуверскиуе 
прпграми за пбрабпука на лишниуе ппдаупци;  
- нашинпу на пбрабпука на лишниуе ппдаупци кпи се псевдпнимизирани;  
- нашинпу на пбрабпука на лишниуе ппдаупци кпи се крипуирани;  
- пбврскиуе и пдгпвпрнпсуиуе на админисураупрпу на инфпрмацискипу сисуем и 
на пвласуениуе лица при кприсуеое на дпкуменуиуе и инфпрмауишкп 
кпмуникацискауа ппрема;  
- нашинпу и прпцесиуе за пријавуваое, реакција и санираое на инциденуи;  
- нашинпу на правеое на сигурнпсна кппија, архивираое и шуваое, какп и за 
ппвупрнп враќаое на зашуваниуе лишни ппдаупци;  
- нашинпу на унищууваое на дпкуменуиуе, какп и за нашинпу на унищууваое, 
брищеое и шисуеое на медиумиуе;  
- физишка безбеднпсу;  
- нашинпу на ангажираое и кпнурпла на надвпрещни субјекуи (пбрабпууваши);  
- динамика и нашин на врщеое на перипдишни кпнурпли, какп и прпцесиуе за 
врщеое на внаурещна кпнурпла; и  
- други мерки кпи кпнурплпрпу ги применува врз пснпва на анализауа на 
ризикпу.  
(4) Дпкуменуацијауа пд суавпвиуе (2) и (3) на пвпј шлен, кпнурплпрпу ја менува и 
дппплнува кпга ќе се направау прпмени вп инфпрмацискипу сисуем и 
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инфпрмауишкауа инфрасурукуура, а најмалку еднащ гпдищнп врщи нејзинп 
пценуваое, евалуација и ажурираое. 
 
1. Технички мерки 

Автентикација на пвластените лица 
Член 11 

(1) Кпнурплпрпу пбезбедува најавауа вп инфпрмацискипу сисуем да се врщи 
преку единсувен иденуификаупр кпј се ппврзува самп сп еднп пвласуенп лице. 
(2) Вп спгласнпсу сп суавпу (1) пд пвпј шлен единсувенипу иденуификаупр 
кпнурплпрпу мпже да гп пбезбеди преку:  
- инфпрмација кпја единсувенп пвласуенпуп лице ја знае (на пример: 
единсувенп кприснишкп име и лпзинка за секпе пвласуенп лице, при щуп 
лпзинкауа уреба да биде спсуавена пд кпмбинација на најмалку псум 
алфанумеришки каракуери букви (мали и гплеми), симбпли, брпеви и 
инуерпукциски знаци;  
- нещуп щуп самп пвласуенпуп лице гп ппседува (на пример: памеуна каруишка - 
smart card);  
- нещуп щуп пвласуенпуп лице е, или гп прави (на пример: дигиуален ппупис); и  
- други нашини на авуенуикација кпи сппред најнпвиуе уехнплпщки 
дпсуигнуваоа, а вп кпнуексу на изврщенауа анализа на ризикпу пбезбедуваау 
единсувен иденуификаупр кпј се ппврзува самп сп еднп пвласуенп лице.  
(3) Авуенуикацијауа на пвласуениуе лица, кпнурплпрпу ја врщи најмалку преку 
еден пд наведениуе нашини пд суавпу (2) на пвпј шлен. Вп зависнпсу пд 
анализауа на ризикпу, за пдредени пвласуени лица или за сиуе, мпже да се 
примени и кпмбинација пд два или ппвеќе факупри на авуенуикација (на 
пример: единсувенп кприснишкп име и лпзинка вп кпмбинација сп уппуреба на 
памеуна каруишка). 
(4) Кпнурплпрпу задплжиуелнп впди евиденција за пвласуениуе лица кпи имаау 
авупризиран присуап дп дпкуменуиуе и инфпрмацискипу сисуем, какп и 
впсппсуавува ппсуапки за иденуификација и прпверка на авупризиранипу 
присуап. 
(5) Кпга прпверкауа се врщи врз пснпва на кприснишкп име и лпзинка, 
кпнурплпрпу секпгащ ги применува правилауа кпи ја гарануираау нивнауа 
дпверливпсу и инуегриуеу при пријавуваое, дпделуваое и шуваое на исуиуе, 
при щуп лпзинкиуе задплжиуелнп авупмауски се менуваау пп изминау 
ппределен временски перипд врз пснпва на анализауа на ризикпу кпј не мпже 
да биде ппдплг пд ури месеци. 
 

Пбезбедуваое на ппремата на кпја се врши пбрабптка на личните ппдатпци 
Член 12 

(1) Кпнурплпрпу е дплжен да пбезбеди примена на уехнишки мерки сп кпи се 
пбезбедува ппремауа на кпја се врщи пбрабпука на лишниуе ппдаупци и упа:  
- авупмауизиранп пдјавуваое пд инфпрмацискипу сисуем ппсле изминуваое на 
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ппределен перипд на неакуивнпсу (не ппдплгп пд 15 минууи). За ппвупрнп 
акуивираое на сисуемпу, кпнурплпрпу уреба да пбезбеди дека пвласуениуе лица 
присуапуваау сп примена на авуенуикацијауа вп спгласнпсу сп шлен 11 пд пвпј 
правилник;  
- вп слушај на пдреден брпј на неуспещни пбиди за најавуваое на 
инфпрмацискипу сисуем, кпи се вп спрпуивнпсу сп пплиуикиуе за авуенуикација 
на кпнурплпрпу, уреба да се пбезбеди авупмауизиранп пуфрлаое пд 
инфпрмацискипу сисуем. Брпјпу на неуспещни пбиди кпнурплпрпу гп 
ппределува сппдвеунп на ризикпу и прирпдауа на рабпуауа и рабпуниуе прпцеси 
вп пднпс на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци, нп не ппвеќе пд пеу 
ппследпвауелни неуспещни пбиди;  
- инсуалиран защуиуен тид (firewall) и пгранишуваое на пвласуениуе ппруи за 
кпмуникација на пние щуп се сурпгп неппхпдни за правилна рабпуа на 
спфуверскиуе прпграми инсуалирани на рабпуниуе суаници на кпнурплпрпу;  
- редпвнп ажуриран ануивирусен спфувер и дефинирана пплиуика за редпвни 
ажурираоа на спфуверскиуе прпграми;  
- кпнфигурирани спфуверски прпграми уака щуп безбеднпсниуе ажурираоа да 
се врщау авупмауски;  
- зашувуваое на ппдаупциуе на кприснициуе на сервериуе на кпнурплпрпу за кпи 
редпвнп се прави сигурнпсна кппија, а вп слушај кпга ппдаупциуе се зашувуваау 
лпкалнп, задплжиуелнп сп мерки за синхрпнизација или сп резервни 
дппплниуелни мерки за защуиуа врз пснпва на анализа на ризикпу;  
- пгранишуваое на ппцијауа за приклушуваое на пренпсливиуе медиуми (УСБ, 
надвпрещни хард дискпви и сл.) кпн сисуемиуе сп примарна важнпсу;  
- исклушен авупмауски режим на рабпуа за пренпсливиуе медиуми (Disable 
autorun for removable media);  
- алаукиуе за далешинска админисурација мпра да бидау нагпдени на нашин щуп 
преухпднп задплжиуелнп уреба да пбезбедау спгласнпсу пд кприсникпу 
(пвласуенпуп лице) на рабпунауа суаница пред каква билп инуервенција на 
самауа рабпуна суаница;  
- нагпдуваое на инфпрмацискипу сисуем кпе ќе пбезбеди дека кприсникпу 
(пвласуенпуп лице) на рабпунауа суаница мпже да забележи дали се врщи 
далешинска админисурација, какп и за упа кпга исуауа заврщила (на пример сп 
прикажуваое на ппрака на екранпу дека далешинскауа админисурација 
заврщила); и  
- приклушуваое на инфпрмацискипу сисуем (кпмпјууериуе и сервериуе) на 
енергеуска мрежа преку уред за непрекинауп наппјуваое.  
(2) Ппкрај меркиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, врз пснпва на спрпведенауа 
анализа на ризик, дпкплку се ууврди за ппуребнп, кпнурплпрпу ги применува и 
следниуе мерки:  
- забрана на рабпуа сп преземени спфуверски прпграми кпи не дпадаау пд 
безбедни извпри;  
- пгранишуваое на уппуребауа на спфуверски прпграми щуп бараау 
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админисураупрски права;  
- брищеое на ппдаупциуе щуп се напдаау на рабпуна суаница кпја уреба да се 
предаде;  
- вп слушај рабпунауа суаница да биде кпмпрпмиуирана, задплжиуелнп 
испиууваое и пп мпжнпсу прпнапдаое на извпрпу, какп и каква билп урага пд 
упадпу вп инфпрмацискипу сисуем на кпнурплпрпу, сп цел пукриваое дали се 
загрпзени и други елеменуи;  
- безбеднпсен надзпр на спфуверпу и хардверпу щуп се кприсуи вп сисуемпу на 
кпнурплпрпу, вклушувајќи и редпвнп следеое на уимпу за брза реакција 
(MKDCIRT) вп пднпс на негпвиуе предупредуваоа и спвеуи за ранливпсуи 
пукриени вп спфуверпу и хардверпу;  
- ажурираое на спфуверскиуе прпграми кпга се иденуификуваау и ги кпригираау 
криуишниуе недпсуаупци;  
- инсуалираое на ажурираоа на пперауивниуе сисуеми сп авупмауска 
верификација спгласнп прпценауа на ризик, а најмалку еднащ неделнп; и  
- ппдигнуваое на нивпуп на свеснпсу вп пднпс на упа, на щуп пвласуениуе лица 
уреба да се ппсвеуау и ппдаупци за кпнуаку на лицауа щуп уреба да ги 
кпнуакуираау вп слушај на инцидену или ппјава на непбишен насуан щуп влијае 
на инфпрмацииуе и кпмуникацијауа на сисуемиуе на кпнурплпрпу.  
 

Сегрегација на дплжнпсти и пдгпвпрнпсти 
Член 13 

(1) Кпнурплпрпу ги ууврдува пвласуениуе лица кпи уреба да имаау присуап дп 
инфпрмацискипу сисуем при щуп пбезбедува јасна ппделба на дплжнпсуиуе и 
пдгпвпрнпсуиуе сппред правилпуп „ппуребнп е да знае“, пднпснп дека 
пвласуенпуп лице ќе има присуап самп дп пние лишни ппдаупци за кпи има 
неппхпдна ппуреба заради изврщуваое на свпиуе дплжнпсуи. 
(2) Кпнурплпрпу пбезбедува ппвлекуваое на правауа на присуап веднащ пп 
пресуанпкпу на пвласууваоауа за присуап. 
(3) Кпнурплпрпу врщи прпверка и ажурираое на привилегииуе за присуап дп 
инфпрмацискипу сисуем на пвласуениуе лица. Прпверкауа се врщи за перипди 
кпи се ппределуваау врз пснпва на анализауа на ризикпу, а најмалку кваруалнп. 
 

Кпнтрпла на пристап дп инфпрмацискипт систем 
Член 14 

(1) Пвласуениуе лица задплжиуелнп имаау авупризиран присуап самп дп 
лишниуе ппдаупци и инфпрмауишкп кпмуникацискауа ппрема кпи се неппхпдни 
за изврщуваое на нивниуе рабпуни задаши. 
(2) Кпнурплпрпу впсппсуавува механизми за да се пневпзмпжи присуап на 
пвласуениуе лица дп лишниуе ппдаупци и инфпрмауишкп кпмуникацискауа 
ппрема сп права разлишни пд уие за кпи се авупризирани. 
(3) Админисураупрпу на инфпрмацискипу сисуем кпј е пвласуен пд кпнурплпрпу, 
ги дпделува, менува или пдзема привилегииуе на авупризиранипу присуап дп 
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лишниуе ппдаупци и инфпрмауишкп кпмуникацискауа ппрема самп вп спгласнпсу 
сп криуериумиуе кпи се ууврдени пд сурана на кпнурплпрпу. 
 

Пбезбедуваое евиденција за секпј пристап (logs) 
Член 15 

(1) Сп цел да пбезбеди иденуификуваое на секпј непвласуен (измамнишки) 
присуап или злпуппуреба на лишни ппдаупци, какп и да се ууврди ппуеклпуп на 
пвие инциденуи, кпнурплпрпу впсппсуавува и впди евиденција за секпј присуап 
дп инфпрмацискипу сисуем - logs (на пример: пд пперауивниуе сисуеми, пд 
защуиунипу тид (firewall), серверпу дизајниран специјалнп за уппуреба какп 
сервер за даупуеки (file server), базиуе на ппдаупци, сисуемпу (спфуверпу) за 
управуваое сп дпкуменуи (DMS System), спфуверпу за управуваое сп врски сп 
клиенуи (CRM Software) и сл; 
(2) Евиденцијауа пд суавпу (1) на пвпј шлен уреба да ги спдржи пспбенп следниуе 
ппдаупци: име и презиме на пвласуенпуп лице, рабпунауа суаница пд каде се 
присуапува дп инфпрмацискипу сисуем, дауум и време на присуапуваое, лишни 
ппдаупци кпн кпи е присуапенп, видпу на присуаппу сп пперацииуе кпи се 
преземени при пбрабпука на ппдаупциуе, запис за авупризација за секпе 
присуапуваое, запис за секпј неавупризиран присуап и запис за авупмауизиранп 
пуфрлаое пд инфпрмацискипу сисуем. 
(3) Вп евиденцијауа пд суавпу (1) на пвпј шлен се внесуваау и ппдаупци за 
иденуификуваое на инфпрмацискипу сисуем пд кпј се врщи надвпрещен пбид 
за присуап вп пперауивниуе функции или лишниуе ппдаупци без ппуребнпуп 
нивп на авупризација. 
(4) Пперацииуе кпи пвпзмпжуваау евиденуираое на ппдаупциуе пд суавпвиуе (2) 
и (3) на пвпј шлен уреба да бидау кпнурплирани пд сурана на пфицерпу за 
защуиуа на лишниуе ппдаупци и/или пд другп пвласуенп лице пд кпнурплпрпу 
кпе ги има ппуребниуе знаеоа и вещуини, нп нема админисураупрски 
привилегии и исуиуе задплжиуелнп уреба да бидау нагпдени на уакпв нашин щуп 
нема да мпже да се деакуивираау. Вп пднпс на евиденцијауа на ппдаупциуе за 
присуап, кпнурплпрпу мпже да кприсуи и алауки кпи ппдаупциуе ги генерираау 
вп еднпсуавна и леснп разбирлива фпрма за шиуаое. 
(5) Евиденцијауа пд суавпу (1) на пвпј шлен се шува најмалку пеу гпдини. 
(6) Пфицерпу за защуиуа на лишниуе ппдаупци врщи кпнурпла на ппдаупциуе пд 
суавпвиуе (2) и (3) на пвпј шлен, најмалку еднащ месешнп и изгпувува извещуај за 
изврщенауа прпверка и за кпнсуауираниуе неправилнпсуи. 
(7) Кпнурплпрпу ги извесуува пвласуениуе лица за впсппсуавенипу сисуем за 
евиденција за присуап дп инфпрмацискипу сисуем. 
(8) Кпнурплпрпу пбезбедува защуиуа на сисуемпу за евиденција за присуап дп 
инфпрмацискипу сисуем, пд билп какпв непвласуен присуап, пспбенп на лицауа 
шија акуивнпсу се евиденуира на сисуемпу за евиденција. 
(9) Кпнурплпрпу пбезбедува дека пвласуениуе лица за управуваое сп сисуемпу 
за евиденција за присуап дп инфпрмацискипу сисуем гп извесууваау 
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ракпвпдсувпуп за кпја билп анпмалија или безбеднпсен инцидену, веднащ, а 
најдпцна вп рпк пд 12 шаса пд мпменупу на инциденупу. 
(10) Кпнурплпрпу ја извесуува Агенцијауа за защуиуа на лишниуе ппдаупци за 
секпе нарущуваое на безбеднпсуа на лишниуе ппдаупци, а дпкплку ппсупи 
верпјаунпсу да предизвика виспк ризик за правауа и слпбпдиуе на физишкиуе 
лица, и субјекуиуе на лишниуе ппдаупци за да мпжау да ги пгранишау 
ппследициуе пд нарущуваоеуп на безбеднпсуа. 
(11) Кпнурплпрпу не смее да ги кприсуи инфпрмацииуе пд евиденцијауа за 
присуап дп инфпрмацискипу сисуем за цел разлишна пд уаа дека 
инфпрмацискипу сисуем се кприсуи сппдвеунп (на пример: уппуреба на 
записиуе за мереое на шаспвиуе на врабпуенипу преусуавува злпуппуреба на 
инфпрмацискипу сисуем). 
 

Пбезбедуваое на пренпсливите медиуми 
Член 16 

(1) Кпнурплпрпу спгласнп анализауа на ризикпу пд нарущуваое на безбеднпсуа 
на лишниуе ппдаупци вп слушај на кражба или друг нашин на загуба на 
пренпсливиуе медиуми (мпбилна ппрема) на кпи се врщи пбрабпука на лишниуе 
ппдаупци применува сппдвеуни уехнишки мерки. 
(2) Технишкиуе меркиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен гп ппфаќаау најмалку 
следнпуп:  
- ппдигаое на свесуа на пвласуениуе лица за специфишниуе ризици ппврзани сп 
кприсуеое на пренпсливи медиуми (на пример: кражба на ппремауа) и 
ууврдениуе прпцедури за намалуваое на пвие ризици;  
- спрпведуваое на мерки за правеое на сигурнпсна резервна кппија или 
синхрпнизација на мпбилниуе рабпуни суаници, сп цел да защуиуау пд губеое 
на зашуваниуе ппдаупци;  
- мерки за крипуираое за защуиуа на мпбилни рабпуни суаници и медиуми за 
мпбилнп складираое (лапупп, УСБ, надвпрещни хард-дискпви, ЦД-РПМ, ДВД, 
иун.). На пример: ппвеќеуп лапуппи вклушуваау функципналнпсу щуп 
пвпзмпжува да се крипуира нивнипу хард диск ппради щуп секпгащ кпга е 
мпжнп, е преппрашливп да се кприсуи пваа ппција); и  
- уппуреба на услуги вп пблак (cloud services) за правеое на сигурнпсни кппии 
самп пп преухпдна анализа на нивниуе услпви и безбеднпсни гаранции.  
(3) Ппкрај меркиуе пд суавпу (2) на пвпј шлен, врз пснпва на спрпведенауа 
анализа на ризик, дпкплку се ууврди за ппуребнп, кпнурплпрпу мпже да ги 
примени и следниуе мерки:  
- ппсуавуваое на филуер за приваунпсу на екраниуе на мпбилниуе рабпуни 
суаници щуп се кприсуау на јавни месуа, или уппуреба на мпбилни рабпуни 
суаници сп инуегриран филуер за приваунпсу;  
- пгранишуваое на пбемпу на ппдаупци кпи мпже да се зашуваау на мпбилниуе 
рабпуни суаници на пна щуп е сурпгп неппхпднп сп дппплниуелна защуиуа и 
пгранишуваое за време на паууваоа, пспбенп вп сурансувп;  
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- спрпведуваое на дппплниуелни мерки за защуиуа пд кражба (на пример кабел 
за безбеднпсу, видливп пбележуваое на ппремауа иун) и мерки щуп ги 
намалуваау негауивниуе ефекуи (на пример авупмаускп заклушуваое, 
крипуираое); и  
- кпга мпбилниуе уреди се кприсуау за спбираое ппдаупци вп движеое (на 
пример: лишни асисуенуи, памеуни уелефпни, лапуппи, иун.), щифрираое на 
ппдаупциуе на самипу уред. Исуп уака, заклушуваое на уредпу пп некплку 
минууи неакуивнпсу и прпшисууваое на ппдаупциуе спбрани веднащ щупм се 
пренесау вп инфпрмацискипу сисуем на кпнурплпрпу.  
 

Заштита на внатрешната мрежа 
Член 17 

(1) Кпнурплпрпу пбезбедува защуиуа на свпјауа внаурещна мрежа преку 
пвпзмпжуваое самп на неппхпдниуе мрежни функции ппуребни за пбрабпука 
на лишниуе ппдаупци, а пспбенп преку:  
- пгранишуваое на присуаппу дп инуернеу сп блпкираое на несущуински услуги 
и сервиси (VoIP, peer to peer, иун.);  
- управуваое сп Wi-Fi мрежауа кпе ппфаќа кприсуеое на најспвремениуе 
меупди на крипуираое (на пример: WPA2 или WPA2-PSK и сп уппуреба на 
кпмплексна лпзинка кпја на ппределен временски перипд се менува);  
- Wi-Fi мрежауа кпја е пувпрена за уппуреба на лица кпи не се пвласуени (на 
пример надвпрещни ппсеуиуели) задплжиуелнп да биде пдвпена пд 
внаурещнауа мрежа;  
- вп слушај на далешински присуап, задплжиуелнп впсппсуавуваое на VPN 
кпнекција, сп задплжиуелна авуенуикација на пвласуенпуп лице (на пример: 
памеуна каруишка, уред за генерираое лпзинка за еднпкрауна уппуреба - OTP и 
слишнп);  
- пбезбедуваое ниуу еден админисурауивен панел за управуваое сп спдржина 
и нагпдуваое на сисуемпу да не биде дирекунп дпсуапен преку инуернеу 
(далешинскпуп пдржуваое задплжиуелнп да се изврщи преку VPN); и  
- пгранишуваое на мрежнипу сппбраќај сп филурираое на влезнипу/ппјдпвнипу 
сппбраќај на ппрема сп защуиуен тид, прпкси сервери, иун (на пример: акп веб 
серверпу кприсуи HTTPS, да се пбезбеди влезнипу сппбраќај да биде преку 
ппруауа 443 и сп блпкираое на сиуе други присуапи).  
(2) Кпнурплпрпу врз пснпва на анализауа на ризикпу, ппкрај меркиуе наведени 
вп суавпу (1) пд пвпј шлен, мпже да примени и други мерки сп кпи ќе ја зајакне 
защуиуауа на свпјауа внаурещна мрежа. 
 

Пбезбедуваое на серверите 
Член 18 

(1) Кпнурплпрпу спгласнп анализауа на ризик е дплжен на врвпу на свпјауа лисуа 
пд аспеку на применауа на уехнишки и прганизациски мерки да ги има свпиуе 
сервери на кпи се ценурализира пбрабпукауа на гплема кплишина на лишни 
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ппдаупци. При упа кпнурплпрпу ги применува пспбенп (најмалку) следниуе 
мерки:  
- единсувенп пвласуени лица кпи ги имаау ппуребниуе знаеоа мпже да имаау 
присуап дп алаукиуе и админисурауивни панели на сервериуе;  
- примена на пвласууваоа сп ппмалку привилегии за лицауа кпи не се 
админисураупри на инфпрмацискипу сисуем (вппбишаени пперации за 
суандардни кприсници);  
- примена на ппсебна пплиуика за креираое и уппуреба на лпзинкиуе за 
админисурауприуе на инфпрмацискипу сисуем (на пример: прпмена на 
лпзинкиуе пп секпе заминуваое на админисураупрпу, уппуреба на ппвеќе 
факупрска лпзинка...);  
- инсуалираое на сиуе важни ажурираоа (updates) за пперауивниуе сисуеми и за 
апликацииуе вп временски инуервал врз пснпва на анализауа на ризикпу, нп не 
ппдплгп пд седмишнп ажурираое сп нагпдуваое на сисуемпу за авупмаускп 
ажурираое (auto update);  
- правеое на сигурнпсни кппии и нивна редпвна прпверка; и  
- примена на TLS прпупкпл (сп замена на SSL13) или друг прпупкпл щуп 
пбезбедува щифрираое и авуенуикација, какп минимум за каква билп размена 
на ппдаупци преку инуернеу и ппуврда на нејзинауа сппдвеуна примена преку 
сппдвеуни алауки.  
(2) Вп слушај кпга се врщи админисурираое на базиуе на ппдаупци, кпнурплпрпу 
ги применува најмалку следниуе мерки:  
- уппуреба на перспнализирани прпфили за присуап дп базиуе на ппдаупци и 
креираое на ппсебнп кприснишкп име за секпја апликација (specific account for 
each application); и  
- примена на мерки прпуив напади преку инјекуираое на SQL кпд, скрипуи и 
слишнп.  
 

Пбезбедуваое на веб-страницата на кпнтрплпрпт 
Член 19 

(1) Кпнурплпрпу кпј има свпја веб-сураница уреба да примени уехнишки мерки 
сп кпи ќе гп гарануира упшнипу иденуиуеу на сураницауа (pharming prevention), 
какп и дпверливпсуа на инфпрмацииуе щуп ги испраќа или ги спбира преку веб-
сураницауа, и упа пспбенп преку следниуе мерки:  
- имплеменуација на крипупграфски прпупкпл (TLS заменувајќи гп SSL) на сиуе 
веб сураници на кпнурплпрпу (акп има ппвеќе пд една), кприсуејќи ја 
единсувенп најнпвауа верзија и сп прпверка на негпвауа правилна 
имплеменуација;  
- задплжиуелна уппуреба на крипупграфски прпупкпл (TLS) за сиуе сураници пд 
веб-сураницауа, вклушиуелнп и фпрмулари за спбираое лишни ппдаупци или 
пвпзмпжуваое авуенуикација на кприсникпу и на пние на кпи се прикажани или 
се пренесуваау лишни ппдаупци кпи не се јавнп дпсуапни;  
- пгранишуваое на ппруиуе за кпмуникација на пние кпи се сурпгп ппуребни за 
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правилнп функципнираое на инсуалираниуе апликации. Акп веб серверпу 
прифаќа самп врски сп HTTPS прпупкпл, самп IP мрежен сппбраќај кпј влегува 
преку ппруауа 443 е дпзвплен, а сиуе други присуапни ппруи мпра да бидау 
блпкирани;  
- пбезбедуваое дека самп пвласуени лица ќе мпжау да имаау присуап дп 
алаукиуе и админисурауивниуе инуерфејси, при щуп пспбенп да се пграниши 
уппуребауа да биде дпсуапна самп дп пвласуениуе лица сп админисураупрски 
привилегии кпи се дел пд уимпу пдгпвпрен за инфпрмауишкауа уехнплпгија и 
самп за админисурауивни акуивнпсуи щуп се неппхпдни; и  
- акп се кприсуау кплашиоа щуп не се ппуребни пд услугауа, кпнурплпрпу 
пбезбедува преухпдна спгласнпсу пд инуернеу кприсникпу пукакп ќе гп извесуи 
кприсникпу, а пред да се деппнира кплашеуп;  
(2) Кпнурплпрпу кпј има свпја веб-сураница не уреба да применува пракуики кпи 
гп згплемуваау ризикпу пд мпжна злпуппуреба, несакана (слушајна) или намерна 
непвласуена пбрабпука на лишниуе ппдаупци, а пспбенп:  
- да не пренесува лишни ппдаупци преку URL без примена на прпупкпл за 
крипуираое (на пример иденуификаупри или лпзинки);  
- кприсуеое на небезбедни услуги;  
- уппуреба на сервери кпи хпсуираау бази на ппдаупци или сервери какп 
рабпуни суаници, пспбенп не за пребаруваое на веб-сураници, присуап дп 
елекурпнски ппраки и слишнп;  
- ппсуавуваое на базиуе на ппдаупци на сервери кпи се дирекунп дпсуапни 
преку инуернеу; и  
- сппделуваое и уппуреба на кприснишкиуе смеуки (user accounts) ппмеду две 
или ппвеќе пвласуени лица.  
 
Пбврски и пдгпвпрнпсти на администратпрпт на инфпрмацискипт систем и на 

пвластените лица 
Член 20 

(1) Кпнурплпрпу врз пснпва на спрпведенауа анализа на ризик, ги ппределува 
пбврскиуе и пдгпвпрнпсуиуе на админисураупрпу на инфпрмацискипу сисуем и 
на пвласуениуе лица при кприсуеое на дпкуменуиуе и инфпрмауишкп 
кпмуникацискауа ппрема, применувајќи ги најмалку меркиуе кпи се предвидени 
сп пвпј правилник. 
(2) Кпнурплпрпу задплжиуелнп врщи перипдишна кпнурпла над рабпуауа на 
админисураупрпу на инфпрмацискипу сисуем и израбпуува извещуај за 
изврщенауа кпнурпла. 
(3) Вп извещуајпу пд суавпу (2) се наведуваау кпнсуауираниуе неправилнпсуи 
(дпкплку ги има) и предлпжениуе мерки за пусурануваое на уие неправилнпсуи. 
(4) Кпнурплпрпу задплжиуелнп ги инфпрмира админисураупрпу и пвласуениуе 
лица пд суавпу (1) на пвпј шлен за дпкуменуацијауа за уехнишки и прганизациски 
мерки кпја се пднесува на изврщуваоеуп на нивниуе пбврски и пдгпвпрнпсуи. 
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Превенираое, реакција и санираое на инциденти  
(пбезбедуваое кпнтинуитет) 

Член 21 
(1) Кпнурплпрпу врз пснпва на анализауа на ризик ууврдува план за управуваое 
сп кпнуинуиуеу на свпјпу инфпрмациски сисуем, вклушувајќи и списпк на 
пвласуениуе лица кпи се пдгпвпрни за превенираое, какп и за навременп 
ппвупрнп впсппсуавуваое на дпсуапнпсуа дп лишниуе ппдаупци и присуаппу дп 
нив вп слушај на насуанау физишки или уехнишки инцидену. 
(2) Спгласнп суавпу (1) на пвпј шлен, кпнурплпрпу гп ппределува нашинпу на 
управуваое сп инциденуи кпи ја нарущуваау дпверливпсуа, инуегриуеупу или 
дпсуапнпсуа на лишниуе ппдаупци. 
(3) Управуваоеуп сп инциденуи пд суавпу (2) на пвпј шлен, ппфаќа пријавуваое, 
реакција и санираое на инциденуиуе, при щуп кпнурплпрпу гп ппределува 
нашинпу на евиденуираое на секпј инцидену, времеуп кпга се ппјавил, 
пвласуенпуп лице кпј гп пријавилп, на кпгп е пријавен и меркиуе кпи се 
преземени за негпвп санираое. 
(4) Кпнурплпрпу ги ппределува ппсуапкиуе кпи се применуваау за ппвупрнп 
враќаое на лишниуе ппдаупци и нашинпу на евиденуираое на пвласуениуе лица 
пд суавпу (1) на пвпј шлен, кпи ги изврщиле пперацииуе за ппвупрнп враќаое на 
лишниуе ппдаупци, кауегприиуе на лишниуе ппдаупци кпи се врауени или кпи 
биле рашнп внесени при враќаоеуп. 
(5) Кпнурплпрпу пбезбедува дека пвласуениуе лица, пбрабпуувашиуе и 
ппдпбрабпуувашиуе знаау кпгп да гп извесуау и предупредау вп слушај на 
насуанау инцидену. 
(6) Превенираоеуп на инциденуиуе ги ппфаќа сиуе мерки и кпнурпли ууврдени 
сп пвпј правилник, а врз пснпва на спрпведенауа анализа на ризик (на пример: 
кприсуеое на непрекинауп наппјуваое за да се защуиуи ппремауа щуп се 
кприсуи за пбрабпука на лишниуе ппдаупци, еднпвремена уппуреба на ппвеќе 
уреди вп низа за зашувуваое на лишниуе ппдаупци /RAID уехнплпгија/, редпвнп 
уесуираое на функципналнпсуа на уредиуе и слишнп). 
 

Сигурнпсни кппии и ппвтпрнп враќаое на зачуваните лични ппдатпци  
(пбезбедуваое кпнтинуитет) 

Член 22 
(1) Кпнурплпрпу врз пснпва на анализауа на ризикпу прави сигурнпсни кппии на 
лишниуе ппдаупци на редпвни временски инуервали, сп цел да гп намали 
ефекупу вп слушај на нивнп неппсакуванп губеое или пщуеууваое. 
(2) Сигурнпсниуе кппии пд суавпу (1) на пвпј шлен уреба да се правау и уесуираау 
редпвнп, за щуп кпнурплпрпу усвпјува План за пбезбедуваое кпнуинуиуеу 
(business continuity plan) кпј ги предвидува сиуе мпжни инциденуи (на пример: 
хардверски инцидену). 
(3) Кпнурплпрпу врз пснпва на анализауа на ризикпу, пбемпу и временскауа 
динамика на прпмена на ппдаупциуе, прави сигурнпсни кппии вп инуервали кпи 
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гп минимизираау ризикпу врз ефекупу на ппдаупциуе за кпи при инцидену би 
насуапилп нивнп неппсакуванп губеое или пщуеууваое. Приупа, кпнурплпрпу 
прави фрагменуирана (incremental back up), пднпснп ппединешна кппија на 
дневна пснпва вп пднпс на сиуе насуанауи прпмени вп уекпу на денпу, а целпсна 
сигурнпсна кппија (full back-up) вп редпвни временски инуервали пп негпва 
пценка, а најмалку еднащ месешнп, на нашин кпј ќе гарануира ппвупрнп 
впсппсуавуваое на дпсуапнпсуа дп лишниуе ппдаупци вп слушај на насуанау 
физишки или уехнишки инцидену. 
(4) Кпнурплпрпу задплжиуелнп ја прпверува функципналнпсуа на сигурнпсниуе 
кппии за врщеое на рекпнсурукција на лишниуе ппдаупци. 
(5) Сигурнпсниуе кппии се шуваау надвпр пд прпсупријауа вп кпја се напдаау 
сервериуе и уреба да се физишки и крипупграфски защуиуени, заради 
пневпзмпжуваое на каква билп мпдификација. 
(6) Кпнурплпрпу вп пднпс на сигурнпсниуе кппии гп применува исупуп 
безбеднпснп нивп на уехнишки и прганизациски мерки какп и за ппдаупциуе кпи 
се зашувани на пперауивниуе сервери на кпи врщи пбрабпука на лишниуе 
ппдаупци (на пример: сп крипуираое на сигурнпсниуе кппии, сп шуваое на 
безбеднп месуп на сигурнпснауа кппија за кпе се применеуи мерки и кпнурпли 
кпи гп минимизираау ризикпу пд ппплава, ппжар, кражба и слишнп, или вп 
слушај на дпгпвпрнп регулираое и аууспрсираое на услугауа, сппдвеуна защуиуа 
кпја уреба да ја примени и пбрабпуувашпу). 
 

Начин на архивираое и чуваое на ппдатпците 
Член 23 

(1) Кпнурплпрпу, вп пднпс на лишниуе ппдаупци за кпи сè ущуе не исуекпл рпкпу 
за нивнп шуваое спгласнп закпн, а за кпи пресуанала ппуребауа пд нивна 
неппсредна и секпјдневна пбрабпука, врщи архивираое на безбеден нашин, 
пспбенп акп архивираниуе ппдаупци се шувсувиуелни ппдаупци (ппсебни 
кауегприи на лишни ппдаупци), или ппдаупци щуп мпжау да имаау серипзнп 
влијание врз субјекуиуе на лишниуе ппдаупци, дпкплку бидау кпмпрпмиуирани. 
(2) Спгласнп суавпу (1) пд пвпј шлен, кпнурплпрпу ппределува ппсуапка за 
управуваое сп архивскипу мауеријал вп пднпс на упа кпи ппдаупци уреба да се 
архивираау, какп и каде се шуваау и кпј, какп и ппд кпи услпви има присуап дп 
нив. 
(3) Кпнурплпрпу задплжиуелнп дпнесува сппдвеуен дпкумену „Списпк (преглед) 
сп рпкпви на шуваое на лишниуе ппдаупци“ вп кпј ќе бидау спдржани 
инфпрмации за мпменупу на акуивираое на перипдпу (рпкпу) за шуваое на 
лишниуе ппдаупци, иденуификуваниуе перипди (рпкпви) за шуваое на лишниуе 
ппдаупци, пришиниуе за шуваое на лишниуе ппдаупци, закпнскипу пснпв за 
шуваое на лишниуе ппдаупци и сппсувеникпу на ппдаупциуе. 
(4) Кпнурплпрпу е дплжен дпкуменупу пд суавпу (3) на пвпј шлен да гп ревидира 
и успгласува гпдищнп спгласнп прпмениуе вп рабпуеоеуп на кпнурплпрпу и 
закпнскиуе услпви за шуваое на лишниуе ппдаупци. 
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Управуваое сп пренпсливи медиуми 

Член 24 
(1) Пренпсливиуе медиуми на кпи се врщи пбрабпука на лишниуе ппдаупци 
кпнурплпрпу пбезбедува дека се шуваау на лпкација дп кпја присуап имаау самп 
пвласуени лица ууврдени пд негпва сурана. 
(2) Пренесуваоеуп на медиумиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен надвпр пд рабпуниуе 
прпсуприи се врщи самп сп преухпднп пвласууваое пд сурана на кпнурплпрпу. 
(3) Пп пренесуваоеуп на лишниуе ппдаупци пд медиумпу или пп исуекпу на 
ппределенипу рпк за шуваое, медиумпу уреба да се унищуи, избрище или да се 
исшисуи пд лишниуе ппдаупци снимени на негп. 
(4) Унищууваоеуп на медиумпу се врщи на нашин кпј ќе гарануира дека 
ппдаупциуе кпи биле снимени на негп не мпжау ппвупрнп да бидау 
рекпнсуруирани (на пример: сп механишкп разделуваое на негпвиуе спсуавни 
делпви). 
(5) Брищеоеуп или шисуеоеуп на медиумпу уреба да се изврщи на нашин щуп ќе 
пневпзмпжи ппнауампщнп пбнпвуваое на снимениуе лишни ппдаупци. 
(6) За слушаиуе пд суавпвиуе (4) и (5) на пвпј шлен кпнурплпрпу пбезбедува 
инфпрмациска урага (на пример: записник), кпја ги спдржи сиуе ппдаупци за 
целпсна иденуификација на медиумпу, какп и за кауегприиуе на лишни ппдаупци 
кпи биле снимени на исуипу. 
 

Криптираое на личните ппдатпци 
Член 25 

(1) Кпга кпнурплпрпу врз пснпва на анализауа на ризикпу, а земајќи ги предвид 
прирпдауа, пбемпу, кпнуексупу и целиуе на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци, 
врщи крипуираое на лишниуе ппдаупци, секпгащ применува најспвремени 
уехнишки рещенија за крипуираое сп кпи гп пбезбедува инуегриуеупу, 
дпверливпсуа и авуенуишнпсуа на лишниуе ппдаупци. 
(2) Вп спгласнпсу сп суавпу (1) на пвпј шлен кпнурплпрпу пременува единсувенп 
признауи и безбедни алгприуми за крипуираое (какп на пример: SHA-256, SHA-
512 или SHA-341 какп хащ функција, HMAC кприсуејќи SHA-256, bcrypt, scrypt или 
PBKDF2 за шуваое лпзинки, AES или AES-CBC за симеуришнп крипуираое, RSA-
OAEP v2.1 за асимеуришнп крипуираое...), а впеднп пбезбедува защуиуа на 
уајниуе клушеви за крипуираое сп пгранишувашки права за присуап и ппсебнп 
креирана безбедна лпзинка за присуап. 
(3) Кпнурплпрпу дпнесува внаурещна прпцедура вп кпја задплжиуелнп се 
прппищува нашинпу на управуваое сп уајниуе клушеви и серуификауи, земајќи гп 
предвид и управуваоеуп сп ризикпу на забправени лпзинки. 
 

Физичка безбеднпст 
Член 26 
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(1) Кпнурплпрпу задплжиуелнп применува зајакнауп нивп на безбеднпсу вп 
пднпс на прпсуприиуе вп кпи се смесуени и се шуваау сервериуе и мрежнауа 
ппрема преку кпи се врщи пбрабпука на лишниуе ппдаупци сп примена на 
сппдвеуни мерки кпи пбезбедуваау дека самп лица ппсебнп пвласуени пд 
кпнурплпрпу имаау присуап, какп и мерки сп кпи се намалува ризикпу пд 
ппуенцијални закани и упа:  
- инсуалираое на алармни сисуеми прпуив упад и нивна перипдишна прпверка;  
- применa на мерки и кпнурпли за превенција пд кражба, ппжар, експлпзии, 
шад, впда, пращина, вибрации, хемиски влијанија, прешки вп снабдуваоеуп сп 
елекуришна енергија и елекурпмагнеунп зрашеое;  
- пбезбедуваое безбеднпсу на клушевиуе и щифриуе за аларми кпи 
пвпзмпжуваау присуап дп прпсуприиуе;  
- пбезбедуваое на пдделни пбласуи вп пбјекупу каде се шуваау сервериуе 
сппред анализауа на ризик (на пример: уппуреба на ппсебна кпнурпла за 
присуап за сервер салауа);  
- ажуриран списпк на лица или кауегприи на лица кпи се пвласуени да влезау вп 
прпсуприиуе каде се шува ппрема на кпја се врщи пбрабпука на лишниуе 
ппдаупци;  
- впсппсуавуваое на правила и меупди за кпнурпла на присуаппу на 
ппсеуиуелиуе и упа минимум сп придружба пд еднп лице вп кпнурплпрпу сп 
ппсеуиуелиуе надвпр пд пбласуиуе за прием на суранки;  
- ппсебна физишкa защуиуа на ИТ-ппремауа преку специфишни меупди (сисуем за 
спрешуваое на ппжар, ппплави, елекуришна енергија, климауизација, иун.);  
- пдржуваое на прпсуприиуе за сервериуе (климауизација, UPS, иун.).  
- впдеое на евиденција за присуап дп прпсуприиуе каде щуп се шуваау 
сервериуе кпи спдржау лишни ппдаупци;  
- пбезбедуваое дека самп пвласуениуе лица мпжау да присуапау дп 
прпсуприиуе сп пгранишен присуап (на пример: вп внаурещнпсуа на 
кпнурплираниуе прпсуприи за присуап, сиуе лица да нпсау видлива 
иденуификација (каруишка), какп и преиспиууваое и редпвнп ажурирајуе на 
дпзвплиуе за присуап дп защуиуениуе пбласуи).  
(2) Пп исклушпк пд суавпу (1) на пвпј шлен, сервериуе на кпи се инсуалирани 
спфуверски прпграми за пбрабпука на лишниуе ппдаупци, мпжау да бидау 
физишки лпцирани, хпсуирани и админисурирани надвпр пд прпсуприиуе на 
кпнурплпрпу. 
(3) Вп слушајпу пд суавпу (2) на пвпј шлен, медусебниуе права и пбврски на 
кпнурплпрпу и правнпуп, пднпснп физишкпуп лице кај кпе се физишки лпцирани, 
хпсуирани и админисурирани сервериуе, уреба да бидау уредени сп дпгпвпр вп 
писмена фпрма, кпј задплжиуелнп ќе спдржи мерки за безбеднпсу на лишниуе 
ппдаупци спгласнп прпписиуе за защуиуа на лишниуе ппдаупци. 
 

Кпнтрпла на инфпрмацискипт систем и инфпрматичката инфраструктура 
Член 27 
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(1) Вп дпкуменуацијауа за уехнишки и прганизациски мерки ууврдена вп шленoу 
10 пд пвпј правилник, задплжиуелнп уреба да се спдржани ппсуапкиуе за 
пвласууваое на пфицерпу за защуиуа на лишниуе ппдаупци, за врщеое 
перипдишни кпнурпли, заради следеое на успгласенпсуа на рабпуеоеуп на 
кпнурплпрпу сп прпписиуе за защуиуа на лишниуе ппдаупци и сп дпнесенауа 
дпкуменуација за уехнишки и прганизациски мерки. 
(2) Инфпрмацискипу сисуем и инфпрмауишкауа инфрасурукуура на кпнурплпрпу 
задплжиуелнп ппдлежау на гпдищна внаурещна кпнурпла сп цел да се прпвери 
дали ппсуапкиуе и упаусувауа спдржани вп правилауа и пплиуикиуе за 
безбеднпсу на лишниуе ппдаупци се применуваау и се вп спгласнпсу сп 
прпписиуе за защуиуа на лишниуе ппдаупци. 
 

Управуваое сп пбрабптувачи 
Член 28 

(1) Кпнурплпрпу е дплжен да впсппсуави прпцес на управуваое при кприсуеое 
на услуги за пбрабпука на лишниуе ппдаупци пд сурана на пбрабпууваши, а сп цел 
да се впсппсуавау сппдвеуни прпцедури за пдлушуваое при избпрпу на 
пбрабпуувашпу, управуваое сп пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци, какп и 
испплнуваое на дпгпвпрениуе пбврски и пдгпвпрнпсуи пд сурана на 
пбрабпуувашпу. 
(2) Кпнурплпрпу е дплжен да применува прпцедура за пдлушуваое за избпр на 
пбрабпууваш сп кпја задплжиуелнп ќе предвиди:  
1. Анализа на ппуенцијалниуе пбрабпууваши вп пднпс на нивниуе уехнишки и 
прганизациски мерки за пбезбедуваое на гаранција дека пбрабпукауа на 
лишниуе ппдаупци ќе се пдвива вп спгласнпсу сп бараоауа предвидени вп 
прпписиуе за защуиуа на лишниуе ппдаупци, какп и за пбезбедуваое на защуиуа 
на правауа на субјекуиуе на лишни ппдаупци; и  
2. Анализа на ризициуе врз рабпуеоеуп на кпнурплпрпу щуп мпжау да 
прпизлезау при пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци пд сурана на пбрабпуувашиуе.  
 

Ангажираое на пбрабптувачи 
Член 29 

(1) Вп слушај кпга кпнурплпрпу ќе пдлуши да пренесе рабпуи пд негпвипу 
делпкруг на рабпуа ппврзани сп пбрабпука на лишни ппдаупци на 
пбрабпуувашпу, дплжен е да пбезбеди дека лишниуе ппдаупци се пбрабпууваау 
ппд негпв надзпр над безбеднпсуа на лишниуе ппдаупци, при щуп лишниуе 
ппдаупци мпра да бидау пбрабпуувани сп безбеднпсни гаранции. 
(2) Вп слушаиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, кпнурплпрпу мпже да пренесе рабпуи 
самп на пбрабпууваш кпј мпже да пбезбеди дпвплнп гаранции, пспбенп вп 
пднпс на ппуребнпуп знаеое пд пбласуа на защуиуауа на лишниуе ппдаупци, 
сигурнпсуа и ресурсиуе. 
(3) Медусебниуе права и пбврски на кпнурплпрпу и пбрабпуувашпу мпра да 
бидау уредени сп дпгпвпр при щуп кпнурплпрпу пред да гп склуши дпгпвпрпу е 
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дплжен да ппбара пд пбрабпуувашпу (давауел на услугауа), да му ја презенуира 
свпјауа безбеднпсна пплиуика вп пднпс инфпрмацискипу сисуем и 
инфпрмауишкуа инфрасурукуура на кпја ќе се врщи пбрабпукауа на лишниуе 
ппдаупци вп име на кпнурплпрпу. 
(4) Безбеднпснауа пплиуика пд суавпу (3) на пвпј шлен уреба да спдржи ппдаупци 
сп кпи ќе се гарануиуа безбеднпсуа на лишниуе ппдаупци, и упа:  
- дали и какп се врщи крипуираое на ппдаупциуе сппред нивнауа 
шувсувиуелнпсу;  
- ппсупеое на прпцедури кпи гарануираау дека никпј нема да има непвласуен 
присуап дп ппдаупциуе;  
- дали и какп се врщи крипуираое на пренпспу на ппдаупци;  
- гаранции вп пднпс на следливпсу (лпгпви, инфпрмациска ревизпрска урага...);  
- управуваое сп правауа на присуап;  
- авуенуикација; и  
- други мерки за безбеднпсу на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци.  
(5) Дпгпвпрпу пд суавпу (3) на пвпј шлен уреба да спдржи пдредби пспбенп за:  
- предмеупу, дплжинауа и целуа на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци;  
- пбврскиуе за пбрабпуувашпу да преземе уехнишки и прганизациски мерки за да 
пбезбеди безбеднпсу на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци;  
- пбврскиуе вп пднпс на дпверливпсуа на дпверениуе лишни ппдаупци;  
- минималниуе суандарди за авуенуикација на пвласуениуе лица;  
- услпвиуе за враќаое на ппдаупциуе и/или нивнп унищууваое пп исуекпу или 
раскинуваоеуп на дпгпвпрпу;  
- правилауа за управуваое и извесууваое на кпнурплпрпу вп слушај на 
инциденуи, пднпснп вп слушај на нарущуваое на безбеднпсуа на лишниуе 
ппдаупци;  
- пбврскиуе за пбрабпуувашпу да ппсуапува единсувенп вп спгласнпсу сп 
упаусувауа дпбиени пд сурана на кпнурплпрпу; и  
- другиуе пбврски и пдгпвпрнпсуи спгласнп сп прпписиуе за защуиуа на лишниуе 
ппдаупци и сп дпнесенауа дпкуменуација за уехнишки и прганизациски мерки.  
 
2. Прганизациски мерки 
 

Прганизациски мерки за безбеднпст на личните ппдатпци  
(минимален стандард) 

Член 30 
(1) Кпнурплпрпу е дплжен да пбезбеди сппдвеуни прганизациски мерки за 
безбеднпсу на лишниуе ппдаупци врз пснпва на резулуауиуе пд анализауа на 
спрпведенипу ризик, а пспбенп да пбезбеди:  
1. Пгранишен присуап сп иденуификација за присуап дп лишниуе ппдаупци;  
2. Прганизациски правила за присуап на пвласуениуе лица дп инуернеу кпи се 
пднесуваау на симнуваое и снимаое на дпкуменуи преземени пд 
елекурпнскауа ппщуа и други извпри;  
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3. Унищууваое на дпкуменуи пп исуекпу на рпкпу за нивнп шуваое;  
4. Мерки за физишка сигурнпсу на рабпуниуе прпсуприи и на инфпрмауишкп 
кпмуникацискауа ппрема каде щуп се спбираау, пбрабпууваау и шуваау лишниуе 
ппдаупци; и  
5. Ппшиууваое на уехнишкиуе упаусува при инсуалираое и кприсуеое на 
инфпрмауишкп кпмуникацискауа ппрема на кпја се пбрабпууваау лишниуе 
ппдаупци.  
(2) Врабпуенпуп лице кпе ги врщи рабпуиуе за шпвешки ресурси кај кпнурплпрпу, 
гп извесуува админисураупрпу на инфпрмацискипу сисуем за врабпууваоеуп или 
ангажираоеуп на секпе пвласуенп лице сп правп на присуап дп инфпрмацискипу 
сисуем, за да му биде дпделенп кприснишкп име и лпзинка, какп и за пресуанпк 
на врабпууваоеуп или ангажираоеуп за да му бидау избрищани кприснишкпуп 
име и лпзинкауа, пднпснп заклушени за науампщен присуап. 
(3) Извесууваоеуп пд суавпу (2) на пвпј шлен се врщи и при билп кпи други 
прпмени вп рабпунипу суауус или суаууспу на ангажираоеуп на пвласуенпуп 
лице щуп има влијание врз нивпуп на дпзвпленипу присуап дп инфпрмацискипу 
сисуем. 
 

Инфпрмираое и едуцираое за заштитата на личните ппдатпци 
Член 31 

(1) Лицауа кпи се врабпууваау или се ангажираау кај кпнурплпрпу, пред нивнпуп 
пуппшнуваое сп рабпуа се заппзнаваау сп прпписиуе за защуиуа на лишниуе 
ппдаупци, какп и сп дпнесенауа дпкуменуација за уехнишки и прганизациски 
мерки. 
(2) За лицауа кпи се ангажираау за изврщуваое на рабпуа кај кпнурплпрпу вп 
дпгпвпрпу за нивнпуп ангажираое се наведуваау пбврскиуе и пдгпвпрнпсуиуе за 
защуиуа на лишниуе ппдаупци. 
(3) Кпнурплпрпу пред неппсреднпуп заппшнуваое сп рабпуа на пвласуениуе 
лица, дппплниуелнп ги инфпрмира за неппсредниуе пбврски и пдгпвпрнпсуи за 
защуиуа на лишниуе ппдаупци. 
(4) Лицауа кпи се врабпууваау или се ангажираау кај кпнурплпрпу, пред нивнпуп 
пуппшнуваое сп рабпуа свперашнп ппупищуваау изјава за уајнпсу и защуиуа на 
пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци. 
(5) Изјавауа пд суавпу (4) на пвпј шлен пспбенп спдржи: дека лицауа ќе ги 
ппшиууваау нашелауа за защуиуа на лишниуе ппдаупци пред нивнипу присуап дп 
лишниуе ппдаупци; ќе врщау пбрабпука на лишниуе ппдаупци спгласнп упаусувауа 
дпбиени пд кпнурплпрпу, псвен акп сп закпн ппинаку не е уреденп и ќе ги 
шуваау какп дпверливи лишниуе ппдаупци, какп и меркиуе за нивна защуиуа. 
(6) Изјавауа пд суавпу (4) на пвпј шлен задплжиуелнп се шува вп дпсиејауа на 
лицауа кпи се врабпууваау или се ангажираау кај кпнурплпрпу. 
(7) Кпнурплпрпу задплжиуелнп врщи кпнуинуиранп инфпрмираое и едуцираое 
на ракпвпдсувпуп и пвласуениуе лица за неппсредниуе пбврски и пдгпвпрнпсуи 
за защуиуа на лишниуе ппдаупци. 
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Пристап дп дпкументите 
Член 32 

(1) Присуаппу дп дпкуменуиуе уреба биде пгранишен самп за пвласуени лица на 
кпнурплпрпу. 
(2) За присуапуваоеуп дп дпкуменуиуе задплжиуелнп уреба да се впсппсуавау 
механизми за иденуификација на пвласуениуе лица и за кауегприиуе на лишниуе 
ппдаупци дп кпи се присуапува. 
(3) Дпкплку е ппуребен присуап на другп лице дп дпкуменуиуе упгащ уреба да 
бидау впсппсуавени сппдвеуни прпцедури за уаа цел вп дпкуменуацијауа за 
уехнишкиуе и прганизацискиуе мерки. 
 

Правилп „чистп бирп“ 
Член 33 

Кпнурплпрпу задплжиуелнп гп применува правилпуп „шисуп бирп“ при 
пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци спдржани вп дпкуменуиуе за нивна защуиуа 
за време на целипу прпцес на пбрабпука пд присуап на непвласуени лица. 
 

Чуваое на дпкументи 
Член 34 

(1) Чуваоеуп на дпкуменуиуе уреба да се врщи на нашин сп щуп ќе се применау 
сппдвеуни механизми за пппрешуваое на секпе непвласуенп пувпраое. 
(2) Кпга физишкиуе каракуерисуики на дпкуменуиуе не дпзвплуваау примена на 
меркиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, кпнурплпрпу уреба да примени други мерки 
кпи щуп ќе гп спрешау секпј непвласуен присуап дп дпкуменуиуе. 
(3) Акп дпкуменуиуе не се шуваау защуиуени на нашин ппределен вп суавпвиуе (1) 
и (2) на пвпј шлен, упгащ кпнурплпрпу уреба да ги примени сиуе мерки за нивна 
защуиуа за време на целипу прпцес на пбрабпука пд присуап на непвласуени 
лица. 
 

Уништуваое на дпкументи 
Член 35 

(1) Унищууваоеуп на дпкуменуиуе се врщи сп сиунеое или сп друг нашин, при 
щуп исуиуе ппвупрнп да не мпжау да бидау уппуребливи. 
(2) Вп слушајпу пд суавпу (1) на пвпј шлен кпмисиски се спсуавува записник кпј ги 
спдржи сиуе ппдаупци за целпсна иденуификација на дпкуменупу какп и за 
кауегприиуе на лишниуе ппдаупци спдржани вп исуипу. 
 

Начин на чуваое на дпкументите 
Член 36 

(1) Плакариуе (прманиуе), карупуекиуе или другауа ппрема за шуваое на 
дпкуменуи задплжиуелнп уреба да бидау смесуени вп прпсуприи заклушени сп 
сппдвеуни защуиуни механизми. Прпсуприиуе уреба да бидау заклушени и за 
перипдпу кпга дпкуменуиуе не се пбрабпууваау пд пвласуениуе лица. 
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(2) Кпга физишкиуе каракуерисуики на прпсуприиуе не дпзвплуваау примена на 
меркиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен, кпнурплпрпу уреба да примени други мерки 
за да се спреши секпј непвласуен присуап дп дпкуменуиуе. 
 

IV. ВИСПКП НИВП 
 

1. Технички мерки 
Дппплнителни мерки 

 
Член 37 

Кпнурплпрпу врз пснпва на анализауа на ризикпу впведува и применува 
дппплниуелни мерки за безбеднпсу на лишниуе ппдаупци сп кпи ќе демпнсурира 
дппплниуелна успгласенпсу сп прпписиуе и дпбриуе пракуики за защуиуа на 
лишниуе ппдаупци. 
 

Управуваое сп лпзинки 
Член 38 

(1) Кпнурплпрпу уреба да кприсуи алауки за управуваое сп лпзинки сп кпи 
пбезбедува дека разлишниуе лпзинки за секпја услуга, или спфуверска прпграма 
сппдвеунп се шуваау, при щуп за присуап дп сиуе лпзинки пбезбедува главна 
лпзинка (master password), кпја уреба да биде зајакнауп кпмплексна, пднпснп да 
биде спсуавена пд кпмбинација на најмалку 12 алфанумеришки каракуери 
(букви /мали и гплеми/), симбпли, брпеви и специјални инуерпукциски знаци) и 
да се менува вп перипд не ппдплг пд 30 дена. 
(2) Кпнурплпрпу вп спгласнпсу сп анализауа на ризикпу, за пдредени пвласуени 
лица (на пример за админисураупрпу на инфпрмацискипу сисуем или лицауа кпи 
креираау и кприсуау главна лпзинка (master password), мпже да изврщи 
дисперзија на ризикпу преку управуваое сп лпзинкауа сп дппплниуелен факупр 
спгласнп правилпуп n-2 (на пример: инфпрмацијауа за лпзинкауа да биде 
ппделена на две или ппвеќе лица кпи заеднишки ќе се најавуваау на нашин щуп 
секпј ќе знае самп дел пд инфпрмацијауа кпја ја спшинува лпзинкауа, или еднп 
пвласуенп лице ја знае лпзинка, а другп ја ппседува и уппуребува памеуна 
каруишка - smart card). 
 

Сертификација за заштита на личните ппдатпци 
Член 39 

Кпнурплпрпу, ппкрај внаурещнауа кпнурпла пд шлен 27 на пвпј правилник, а на 
дпбрпвплна пснпва, мпже да изврщи и прпверка на прпцесиуе и инуерниуе 
дпкуменуи за защуиуа на лишниуе ппдаупци заради серуификација на прпцесиуе 
преку кпи се пбрабпууваау лишниуе ппдаупци, сп цел да демпнсурира 
успгласенпсу сп прпписиуе за защуиуа на лишниуе ппдаупци при пперацииуе на 
пбрабпука. Серуификацијауа се врщи пд Агенцијауа или пд серуификаципни уела 
спгласнп прпписиуе за защуиуа на лишниуе ппдаупци. 
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Управуваое сп пренпсливи медиуми 

Член 40 
(1) Кпнурплпрпу е дплжен да впсппсуави сисуем за евиденуираое на медиумиуе 
кпи се примаау сп цел да пвпзмпжи дирекуна или индирекуна иденуификација 
на видпу на медиумпу кпј е примен, дауум и време на примаое, испраќаш, брпј 
на медиуми кпи се примени, вид на дпкумену кпј е снимен на медиумпу, нашин 
на испраќаое на медиумпу, име и презиме на лицеуп пвласуенп за прием на 
медиумпу. 
(2) Пдредбиуе пд суавпу (1) на пвпј шлен се применуваау и за евиденуираое на 
медиумиуе кпи се испраќаау пд сурана на кпнурплпрпу. 
(3) За пренесениуе медиуми надвпр пд рабпуниуе прпсуприи на кпнурплпрпу, 
уреба да бидау преземени неппхпдни мерки за да се спреши непвласуенп 
пбрабпууваое на лишниуе ппдаупци снимени на нив.Тесуираое на 
инфпрмацискипу сисуем 
 

Член 41 
(1) Кпнурплпрпу задплжиуелнп врщи уесуираое на инфпрмацискипу сисуем 
пред негпвпуп имплеменуираое или пп изврщениуе прпмени сп цел да се 
прпвери дали сисуемпу пбезбедува безбеднпсу на лишниуе ппдаупци спгласнп 
сп прпписиуе за защуиуа на лишниуе ппдаупци. 
(2) Тесуираоеуп пд суав (1) на пвпј шлен се врщи преку пбрабпука на дпкуменуи 
кпи спдржау имагинарни лишни ппдаупци. 
 

Сертификаципни ппстапки 
Член 42 

Кпнурплпрпу мпже да применува и други уехнишки мерки за уајнпсуа и защуиуа 
на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци, преку примена на серуификаципни 
ппсуапки спгласнп прпписиуе щуп ја уредуваау уппуребауа на елекурпнски 
дпкуменуи, елекурпнска иденуификација и дпверливи услуги. 
 

Пренесуваое на медиуми 
Член 43 

Медиумиуе мпжау да се пренесуваау надвпр пд рабпуниуе прпсуприи самп акп 
лишниуе ппдаупци се крипуирани или акп се защуиуени сп сппдвеуни меупди кпи 
гарануираау дека ппдаупциуе нема да бидау шиуливи, при щуп самп 
админисураупрпу на инфпрмацискипу сисуем мпже да ги декрипуира или лице 
пвласуенп пд негп. 
 
Пренесуваое на личните ппдатпци преку мрежа за електрпнски кпмуникации 

Член 44 
Лишниуе ппдаупци мпжау да се пренесуваау преку мрежауа за елекурпнски 
кпмуникации самп акп се крипуирани или акп се ппсебнп защуиуени сп 
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сппдвеуни меупди кпи гарануираау дека ппдаупциуе нема да бидау шиуливи при 
пренпспу. 
 
2. Прганизациски мерки 
 

Кппираое и умнпжуваое на дпкументите 
Член 45 

(1) Кппираоеуп или умнпжуваоеуп на дпкуменуиуе мпже да се врщи 
единсувенп пд сурана на пвласуени лица ппределени сп прпцедура пд сурана на 
кпнурплпрпу вп кпја задплжиуелнп се ууврдуваау меркиуе и нашинпу на 
кппираоеуп и умнпжуваоеуп на дпкуменуиуе. 
(2) Унищууваоеуп на кппииуе или умнпжениуе дпкуменуи уреба да се изврщи на 
нашин щуп ќе пневпзмпжи ппнауампщнп пбнпвуваое на спдржаниуе лишни 
ппдаупци. 
 

Пренесуваое на дпкументи 
Член 46 

Вп слушај на физишки пренпс на дпкуменуиуе кпнурплпрпу задплжиуелнп 
презема мерки за нивна защуиуа пд непвласуен присуап или ракуваое сп 
лишниуе ппдаупци спдржани вп дпкуменуиуе кпи е пренесуваау. 
 

V. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ 
 

Влегуваое вп сила 
Член 47 

Пвпј правилник влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп 
„Службен гласник на Ппщуина Шуип“. 
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