


Страна 2 до 15 

 

дека ќе треба да ја промени лозинката по првото поврзување со СИН-от, како и ќе 

ги достави до вработениот сите упатства и правила за работа со СИН-от.  

Образецот 1 е составен дел на ова упатство. 

3. При вршење на инспекцискиот надзор кај контролорот, односно 

обработувачот, секој инспектор својот предмет го внесува во СИН-от со најава 

преку сопственото корисничко име и лозинка и тоа на следниот начин: 

 
 

4. После најавата во горниот дел се прикажува името на инспекторот што е 

во моментот најавен во СИН-от, како и Главно мени, Корисничко упатство, 

Промена на лозинка и Одјава, а во долниот дел се наоѓа полето Постапки. Со 

кликнување на тоа поле се отвора главното мени кое се состои од Инспекциски 

надзор, Претставки и Известување за рокови. 

 
 

5. Инспекторот врши отворање на папката инспекциски надзор заради 

внесување, односно отворање на нов предмет за инспекциски надзор по што 

кликнува на копчето Нов кое се наоѓа на долниот дел од прозорецот.  

 

 
6. После кликнување на копчето Нов, инспекторот врши внесување на 

податоци во СИН-от кое е поделено во два дела и тоа: општи податоци за 

предметот и податоци за Основна листа за проверка. После внесувањето на 

потребните податоци, инспекторот го кликнува копчето Зачувај со што внесените 

податоци се зачувуваат. Доколку инспекторот има потреба да се врати на главното 



Страна 3 до 15 

 

мени го користи копчето Излез, а за враќање на пребарувачката форма го кликнува 

копчето Пребарување.  
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7. Инспекторот по зачувување на предметот ги отвора менијата за 

внесување на дополнително податоци за предметот преку одбирање на полињата од 

менито кои се отвораат како посебни прозори за внесување на податоци. 

 

 
 

 
 

 8. Инспекторот во полето „Странки“ ги внесува правните, односно 

физичките лица кои се вклучени во предметот.  

 

 
 

 
 

9. Инспекторот во полето „Овластени лица од ДЗЛП“ ги внесува лицата на 

кои им се доделува пристап до внесениот предмет соодветно на корисничката 

хиерархија за дозволен пристап при што се внесуваат следните податоци: Датум од, 

Корисник, Улога, Привилегија дали може да има увид во предметот или да може да 

го менува и Датум до кога може корисникот да го чита/менува предметот. 



Страна 5 до 15 

 

 

 
Директорот на Дирекцијата има автоматски пристап до сите предмети во 

СИН-от, а државните службеници со звање раководител на сектор и раководител на 

одделение имаат автоматски пристап до предметите на вработените во однос на 

кои се претпоставени.  

 

 10. Инспекторот, односно државниот службеник кој ги врши работите за 

документаристика во инспекцискиот надзор во полето „Списи“ ги внесува сите 

влезно/излезни документи (докази) за предметот во електронска верзија од секој 

спис. Во ова поле се внесуваат податоци за: Датум на списа, Вид на списа, Опис, 

Ознака, Начин на доставување, Датум на прием, Име на датотеката и Прикачување 

на датотеката. 

 

 
 



Страна 6 до 15 

 

11. Инспекторот во полето „Наод на состојбата“ ги внесува податоците кои 

се однесуваат на утврдената фактичка состојба при спроведениот инспекциски 

надзор, а согласно сликата опишана подолу во оваа точка.  
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12. Инспекторот, односно државниот службеник кој ги врши работите за 

документаристика во инспекцискиот надзор во полето „Едукација“ ги внесуваат 

податоците за спроведените едукации на контролорот, и тоа: Датум на едукација, 

Место на едукација, Лица што учествувале во едукацијата, Инспектори, Предмет/и 

на едукацијата и Забелешка. 

 

 
 

 13. Инспекторот од полето „Обрасци“ може да генерира пополнет 

претходно дефиниран образец, според податоците што се внесени во СИН-от, при 



Страна 8 до 15 

 

што податоците кои треба да се внесат се поделени на три групи. Утврдени 

повреди кои се користат за записник , Додавање на мерки во предметот кои се 

користат во креирање на решенија и Генерирање на извештаи. 
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 14. За внесениот предмет инспекторот пред поднесување на барање за 

поведување на прекршочна постапка, во полето „Постапка за порамнување“ ги 

внесува податоците за постапката за порамнување и тоа: Датум на платен налог, 

Час, Член од ЗЗЛП со кој е предвиден прекршокот, Глоба, Вид на сторител, 

Сторител, Опис на прекршокот, Датум на уплата и Уплатен износ. 

 

 
 

 
 

15. Во случај на поведување на прекршочна постапка, инспекторот во 

полето „Прекршочна постапка“ ги внесува следните податоци: Датум на 

поведување, Вид на прекршочна санкција и решение по барањето. 

 



Страна 10 до 15 

 

 
 

 16. Во случај на поведување на управен спор инспекторот во полето 

„Управен спор“ ги внесува податоците кои се поделени во два дела и тоа: податоци 

за управниот спор и жалба до надреден суд. 

 

 
 

 
 

 17. Инспекторот во полето „Рокови“ ги внесува следните податоци: Вид на 

документ, Референтен датум, Денови , Датум до кога треба да се состави и Датум 

до кога треба да се испрати. Со СИН-от се овозможува преку ова поле автоматски 

да се одредуваат роковите по видови на документи кои што во текот на постапката 

ќе треба да се изработат, а со цел на инспекторот да му служат како потсетник при 

вршењето на инспекцискиот надзор. 





Образец бр. 1 

 
БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРИСТАП ВО 

СОФТВЕРОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

1. Име:      2. Презиме:      

3. Сектор:       4. Одделение:        

5. Назив на работно место:       6. Звање за работното место:        

7. Корисничко име:       9. Пристап до: 

9.1. Постапки 

Инспекциски надзор  

Претставки и предлози  

9.2. Планови  

9.3. Номенклатури  

9.4. Библиотека  

9.5. Мислења и укажувања  

9.6. Обуки  

9.7. Адресар на контролори  

9.8. Извештаи  

8. Привилегии: 

Гледа/увид  

Менува/ажурира  

10. Корисничка улога 

Инспектор  

Виш инспектор (советник)  

Виш инспектор (раководител на одделение)  

Главен инспектор  

Документарист  

Овластено лице за претставки  

Раководител на одделение - одобренија чл. 29 и 33-а Закон за заштита на личните податоци  

Советник – одобренија чл. 29 и 33-а Закон за заштита на личните податоци  

Генерален секретар  

Државен советник  

Раководител на сектор  

Раководител на одделение  

Советник   

Виш соработник  

Соработник  

Помлад соработник  

 

Вид на барање 

Нов корисник  

Измена на барање  

Бришење на корисник  

Број на барање:       

Датум кога е поднесено 

барањето:       



Референт  

Администратор  

Пополнува државниот службеник 

11. Изјавувам дека: 

- ја имам прочитано и ја разбирам документацијата за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и 

заштита на обработката на личните податоци на Дирекцијата за заштита на личните податоци; 

- ја имам потпишано Изјава за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци 

Потпис на државниот службеник 

 

Датум на пополнување       

Согласни: 

12. Раководител на одделение: 

Име и презиме 

      

Да  

Не  

Датум на 

пополнување       

Потпис: 

 

 

13. Раководител на сектор 

Име и презиме 

      

Да  

Не  

Датум на 

пополнување       

Потпис: 

 

 

Одобрил: 

14. Директор: 

Име и презиме 

      

Да  

Не  

Датум на 

пополнување       

Потпис: 

 

 

Пополнува администраторот на Софтверот за инспекциски надзор 

15.Дата на прием 

      

16. Име и презиме на лицето на кое му е 

доставено барањето       

 

Потпис: 

 

17. Датум на завршување 

      

 

  



НАСОКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ: 

 

Во рубриката „Вид на барање“ службеникот задолжен за човекови ресурси треба да означи (селектира) дали се работи за 

нов корисник, измена на податоци кај постојан корисник или за бришење на корисник. Притоа може да се одлучи само за 

една опција. 

 

Податоците во рубриките „Број на барање“ и „Датум кога е поднесено барањето“ ги внесува овластеното лице за водење 

на деловодникот на Дирекцијата за заштита на личните податоци. 

 

Точките од 1 до 6 од ова барање ги пополнува службеникот задолжен за човекови ресурси. 

- Во точките 1 и 2 се внесуваат името и презимето на државниот службеник за кого се поднесува ова барање; 

- Во точките 3 и 4 се внесуваат називите на Секторот и Одделението во кои работи државниот службеник за кого 

се поднесува ова барање; 

- Во точките 5 и 6 се внесуваат називот и звањето на работното место согласно решението за распоредување на 

државниот службеник. 

 

Точката 7 ја пополнува администраторот на Софтверот за инспекциски надзор. 

Администраторот доделува корисничко име кое се состои од името на државниот службеник. Доколку има повеќе 

државни службеници со исто име во тој случај се додава и првата буква од презимето на државниот службеник.  Доколку 

и во овој случај постои дуплирање се внесува и реден број. 

 

Точките 8, 9 и 10 ги пополнува претпоставениот државен службеник. 

 

Во точката 8 треба да се селектира кои привилегии ќе ги има државниот службеник (дали само да гледа или и да менува). 

Истите треба да бидат согласно неговите работни задачи.  

 

Во точката 9 се внесуваат модулите до кои државниот службеник треба да има пристап согласно неговите работни 

задачи. Истовремено службеникот може да има пристап до повеќе модули. 

 

Во точката 10 треба да се наведе типот на корисничката улога на државниот службеник. Притоа службеникот може да 

има само една улога. 

 

Точката 11 ја пополнува државниот службеник за кого се поднесува ова барање. 

Во точката 11 државниот службеник со своерачниот потпис потврдува дека ја има добиено и ја разбира документацијата 

за технички и организациски мерки на Дирекцијата за заштита на личните податоци. Исто така, пред да отпочне со 

работа во Софтверот за инспекциски надзор, државниот службеник потпишува Изјава за доверливост и тајност на 

личните податоци. Во рубриката датум се внесува дд/мм/гг кога ја пополнил оваа точка од барањето. 

 

Точката 12 ја пополнува раководителот на одделение пред кого одговара државниот службеник. 

Во точката 12 се внесува името и презимето на раководителот на одделение, дали е согласен или не е согласен со 

податоците наведени во барањето, датум на пополнување (дд/мм/гг) и негов своерачен потпис. Раководителот може да се 

одлучи само за еден одговор (да или не).  

 

Точката 13 ја пополнува раководителот на сектор пред кого одговара раководителот на одделение од точката 12 на ова 

барање. 

Во точката 13 се внесува името и презимето на раководителот на сектор, дали е согласен или не е согласен со податоците 

наведени во барањето, датум на пополнување (дд/мм/гг)  и негов своерачен потпис. Раководителот може да се одлучи 

само за еден одговор (да или не). За раководителот на одделение/сектор оваа точка ја пополнува државниот советник, 

односно генералниот секретар. Доколку ниедно од овие места не е пополнето, во тој случај оваа точка ја пополнува 

директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци. 

 

Точката 14 ја пополнува директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци. 

Во точката 14 се внесува името и презимето на директорот, дали го одобрува или не го одобрува барањето со податоците 

наведени во истото, датум на пополнување (дд/мм/гг) и негов своерачен потпис.  

 

Точките од 15 до 17 ги пополнува администраторот на софтверот за инспекциски надзор. 

Во точката 15 се внесува датумот (дд/мм/гг) на прием на барањето (дд/мм/гг). 

Во точката 16 се внесува името и презимето на администраторот и своерачен потпис. 

Во точката 17се внесува датумот (дд/мм/гг) кога администраторот постапил по барањето. 

 

Точките 1 до 6 и 8 до 11 од ова барање се пополнува во електронска форма, останатите точки се пополнуваат во 

електронска или хартиена форма.  

 



Барањето се доставува по следниов редослед: 

1. службеникот задолжен за човекови ресурси (точките 1-6) и рубриката „Вид на барање“ 

2. државниот службеник за кого се поднесува ова барање (точката 11). Службеникот е должен да си ги провери 

веќе внесените податоци дали истите се точни и ажурни. 

3. раководителот на одделение (точките 8-10 и 12) 

4. раководителот на сектор (точка 13) 

5. директорот (точка 14) 

6. администратор (точките 7, 15-17) 

7. овластено лице од писарницата (рубриките „Број на барање“ и „Датум кога е поднесено барањето“). 

 

Примерок од барањето се чува во архивата на Дирекција за заштита на личните податоци и втор примерок се чува кај 

администратор на Софтверот за инспекциски надзор. 




