Врз основа на член 8 став (2) и член 31 став (2) од Законот за електронско управување
(“Службен весник на Република Македонија” бр.105/09), министерот за информатичко
општество донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНАТА ОКОЛИНА И
КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ ОРГАНИТЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ПРЕКУ
ЕДИНСТВЕНАТА ОКОЛИНА ЗА РАЗМЕНА НА ДОКУМЕНТИ И ПОДАТОЦИ ПО
ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

I. Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на препознавање на единствената околина и
комуникација меѓу министерствата, другите органи на државната управа,
организациите утврдени со закон и други државни органи, судовите, јавните
обвинителства и државното правобранителство, правни и други лица на кои со закон
им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општините, на градот Скопје и
на општините на градот Скопје (во натамошниот текст: органи) по електронски пат
преку единствената околина за размена на документи и податоци по електронски пат.

Член 2
Одредбите на овој правилник не се применуваат на информациските системи, преку
кои се врши обработка и чување на класифицирани информации согласно прописите
за класифицирани информации и за обработка на содржината на документите и
податоците во електронска форма кои се разменуваат меѓу органите.
Член 3
Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:
1. “Комуникациски сервер” е специјализиран информациски систем, кој посредува при
размена на документи и податоци во електронска форма, овозможува сигурна и
безбедна размена и врши функција на проверка на структурата на документите и
податоците во електронска форма преку единствената околина .
2. “Комуникациски клиент” е хардверски уред со соодветен софтвер, кој обезбедува
интерфејс за размена на документи и податоци во електронска форма кои се
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разменуваат меѓу информациските системи на органите кои учествуваат во
размената.
3. “Структурирани документи” се документи во XML формат чија структура е
евидентирана во базата на податоци на комуникацискиот сервер.
4. “Неструктурирани документи” се документи во формат различен од XML или
документи во XML формат чија структура не е евидентирана во базата на податоци на
комуникацискиот сервер.
Член 4
Преку единствената околина се врши размена на документи и податоци во
електронска форма од сертифицираните информациски системи на органите.
При меѓусебната размена на документи и податоци во електронска форма, органите
имаат рамноправна улога во единствената околина.

II. Начин на препознавање на единствената околина
Член 5
Информациските системи на органите треба да ги исполнуваат соодветните технички
барања во однос на софтверската, хардверската и комуникациската инфраструктура
за да бидат препознаени од единствената околина.
Техничките барања во однос на софтверската, хардверската и комуникациската
инфраструктура се утврдуваат согласно насоките донесени од страна на
Министерството
за
информатичко
општество
(во
натамошниот
текст:
Министерството).

III. Начин на комуникација меѓу органите
по електронски пат преку единствената околина
Член 6
Единствената околина
Министерството.
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воспоставува,

управува
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развива
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Размената на документи и податоци во електронска форма преку единствената
околина се врши преку комуникациски сервер.
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Член 7
Комуникациските клиенти претставуваат врска меѓу информациските системи на
органите и комуникацискиот сервер.
Комуникациските клиенти се воспоставуваат и одржуваат од страна на органите.
Начинот на работа и функционирањето на комуникацискиот клиент се врши согласно
насоките донесени од страна на Министерството.

Член 8
Преку единствената околина се разменуваат структурирани документи.
Размената на неструктурирани документи преку единствената околина се врши со
нивно вклучување во содржината на структурирани документи во електронска
форма.
Член 9
Документите и податоците во електронска форма што се разменуваат меѓу органите
преку единствената околина се пренесуваат во криптирана форма.

Член 10
Документите и податоците во електронска форма што се разменуваат меѓу органите
преку единствената околина се електронско потпишани согласно со прописите за
податоците во електронски облик и електронски потпис.
Член 11
Физички пристап до просторијата во која е сместен комуникацискиот сервер имаат
само овластени лица од Министерството.
Доколку е потребен пристап на друго лице до просторијата и комуникацискиот
сервер, тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од овластеното лице од
ставот 1 на овој член.
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Член 12
Евидентирањето на структурата на документот во базата на комуникацискиот сервер
започнува со поднесување на барање во кое е опишана структурата на документот кој
се евидентира во електронска форма од страна на органот.
По приемот на барањето од ставот 1 на овој член се евидентира структурата на
документот за 15 дена од денот на приемот на барањето од страна на Министерството.
Член 13
Регистрирањето на органите - корисници на единствената околина се врши со
поднесување на барање за регистрирање од страна на органот.
Регистрирањето од ставот 1 на овој член вклучува:
- прием на барањето за регистрација;
- проверка дали се исполнети условите утврдени во прописите за електронско
управување;
- проверка дали корисникот е веќе вклучен во единствената околина;
- извршување на тестови за техничката подготвеност на корисникот за негово
приклучување во единствената околина;
- извршена регистрација;
По приемот на барањето од ставот 1 на овој член се регистрира органот корисник на
единствената околина за 15 дена од денот на приемот на барањето, од страна на
Министерството.
Член 14
Секој пренос на документи и податоци во електронска форма преку единствената
околина автоматски се евидентира во базата на податоци на информацискиот систем
на единствената околина, при што ги вклучува особено следниве податоци:
- единствен идентификатор на документот,
- единствен идентификатор на учесникот испраќач,
- единствен идентификатор на учесникот примач,
- времето на прием на податоците и документот на комуникацискиот сервер,
- основ на барањето,
- начин на испраќање на податоците и документот,
- единствен идентификатор на преносот
Во евиденцијата од ставот 1 на овој член не се запишува содржината на документите и
податоците во електронска форма.
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IV. Одржување на единствената околина
Член 15
Единствената околина преку која се врши комуникација меѓу органите по
електронски пат се одржува од страна на Министерството со цел да се обезбеди
непречена функционалност на комуникацискиот сервер и информатичката и
комуникациската мрежа.

V. Завршна одредба
Член 16
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија”.

Бр.11-744
18 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
м-р Иво Ивановски
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