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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 12-a став (5) од Законот за земјоделство и рурален развој (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14 и 
25/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2015 година, 
донесе 

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ НА 
ПОДАТОЦИТЕ, КАКО И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ИСТИТЕ

Член 1
Со оваа одлука се пропишува начинот за доставување, користење, чување  на 

податоците, како и висината на надоместокот за користење на истите. 

Член 2
За користење на податоците заинтересираните правни и физички лица  поднесуваат 

барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошен 
текст: „Министерството“).

Член 3
(1) Податоците до подносителот на барањето се доставуваат во електронска форма.
(2) Висината на надоместокот за користење на податоците од став (1) на овој член е 

дадена во табелата:

(3) Средствата остварени по основ на надоместок од став (2) на овој член, се приход на 
Буџетот на Република Македонија.

Член 4
(1) Доставувањето на податоците го врши Секторот за информатичка технологија при 

Министерството.
(2) Податоците корисниците не смеат да ги умножуваат, менуваат, обработуваат, јавно 

да ги објавуваат и да ги даваат на употреба на други лица, односно да ги користат во 
комерцијални цели без посебно писмено одобрение од Министерството.

Член 5
(1) Податоците се чуваат на примарните сервери во Секторот за информатичка 

технологија при Министерството.
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(2) Физички пристап до просторијата во која се чуваат податоците имаат само лицата 
вработени во Секторот за информатичка технологија при Министерството.

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до просторијата каде се чуваат 
податоците, тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од лицата од став (2) од 
овој член.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр.42-6459/1 Заменик на претседателот
7 јули 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.


